
В.проф. др Зоран Б. Радић, дипл.инж.геол. 

Зоран Б. Радић рођен је 18. јуна 1955. године у 

Београду. Средњу школу, Четврту београдску 

гимназију, приридно-математички смер, завршио 

1974.г. Исте године уписао се на Рударско-

геолошки факултет Универзитета у Београду - 

смер за геотехнику и дипломирао 1980.г. Маја 

1980.г. засновао радни однос у Институту за 

путеве, Заводу за истраживања и испитивања, 

Београд, где је радио као инжењер сарадник на 

изучавању геотехничких услова изградње путева и 

на изради инжењерско-геолошких подлога за 

различите објекте. Изабран за асистента приправника на групи предмета Инжењерска 

геологија 1981.г. на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Одслужио војни 

рок 1982.год. Од 1987. до 1990.г. био ангажован и у настави на Техничком факултету - 

Грађевински одсек, у Приштини.  

Завршио последипломске студије на Рударско-геолошком факултету УБ - геотехнички 

одсек - смер саобраћајнице. Магистарски рад одбранио на Рударско-геолошком 

факултету у Београду 1991.г. За асистента за групу предмета Инжењерска геологија на 

Грађевинском факултету изабран 1992.г. Докторску дисертацију одбранио 2007.г. на 

Рударско-геолошком факултету УБ и тиме стекао звање доктора техничких наука у 

области геологије. У звање доцента на Грађевинском факултету изабран 2008.г., а у 

звање ванредног професора 2019.г. за предмете Инжењерска геологија 1, Инжењерска 

геологија 2 и Специјална поглавља из инжењерске геологије.  

Положио је Стручни испит из области инжењерске геологије 1991.г. и поседује лиценце 

391 и 491 Инжењерске коморе Србије. Био је члан Комисије за издавање извођачких 

лиценци ИКС 491 од 2004. до 2012.г. и члан Комисије за издавање лиценци 391 и 491 

током 2017.г. Члан је републичке ревизионе комисије - известилац стручне контроле 

техничке документације од јула 2014. и даље. Био је члан је међународне федерације 

геологa: Europiean Federation of Geologists EFG до 2019 г.. Председник је секције за 

Инжењерску геологију у саставу Српског геолошког друштва од 2013 и даље. Члан 

експертског тима Владине Канцеларије за управљање јавним улагањима у више 

наврата, почевши од 2015.г. У периоду од 2012.г. до 2018.г. обављао функцију 

Управника Института за саобраћајнице и геотехнику на Грађевинском факултету. 

Учествовао у реализацији 8 научно-истраживачких пројеката. Публиковао, као аутор 

или коаутор, укупно 53 рада који су објављени у међународним часописима, 

зборницима међународних или националних научних скупова. Коаутор једног 

уџбеника, члан комисије за одбрану 50 мастер радова, 36 дипломских радова, 12 

синтезних радова, 3 магистарске тезе и 2 докторске дисертације. Као аутор, или са 

сарадницима, урадио преко 300 стручних радова (студије, детаљна истраживања терена, 

геолошко-геотехнички елаборати, стручна мишљења, експертизе, техничке контроле) 

из области инжењерско-геолошких и геотехничких услова изградње различитих 

објеката високоградње, нискоградње или хидротехнике.  

Говори и пише енглески језик. Ожењен је и отац је две кћерке. 

 

Београд, 03.12.2020.          

             

       Шеф Катедре за грађевинску геотехнику 

              Проф. др Мирјана Вукићевић 


