
БИОГРАФИЈА ДРАГОСЛАВА ШУМАРЦА ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
МАТИЧНЕ СЕКЦИЈЕ ПРОЈЕКТАНАТА 

 
 Драгослав Шумарац је рођен у Рашкој, 25.08.1955.г. Дипломирао је на Грађевинском 
факултету у Београду 1979.г. као студент генерације са просеком 9.51. Магистрирао је 1983.г. на 
Грађевинском факултету у Београду, са просечном оценом 10.00. Докторирао је на University of 
Illinois at Chicago (UIC), у Чикагу, USA, 1987.г., са просечном оценом 4.93/5.0.  
 
Од 1979.г. до данас, ради на Грађевинском факултету у Београду. На факултету је најпре запослен 
као асистент приправник, затим од 1984.г. ради као асистент. За доцента је изабран 1988.г. а 
1993.г. на место ванредног професора, да би од 1998.г. стекао звање редовног професора.  
 
На UIC, у Чикагу, USA био је у статусу Postdoctoral fellow од 1988. па до 1989.г. Од 1991. до 
1992.г. био је Visiting Scholar на Arizona State University, Tempe, Arizona. У периоду од 2001. до 
2004.г. био је на функцији министра урбанизма и грађевина у Влади Републике Србије коју је 
предводио премијер др Зоран Ђинђић. Као министар урбанизма и грађевина израдио је Закон о 
планирању и изградњи, усвојен у Скупштини РС, којим је, између осталог, први пут основана и 
Инжењерска комора Србије, 2003.г. 
  
Оснивач је Инжењерске коморе Србије, организације која данас, 15 година након оснивања, броји 
27.000 чланова, лиценцираних инжењера (архитектонске, грађевинске, електро, машинске, 
саобраћајне и осталих струка), који се баве облашћу просторног планирања, урбанизма и грађења. 
Од 2012.г. до данас, налази се на функцији потпредседника Европског савета инжењерских 
комора, задуженог за перманентно образовање инжењера. У марту 2007.г. изабран је за 
председника Инжењерске коморе Србије на чијем челу остаје до краја 2012.г, да би након тога био 
изабран за председника Скупштине Инжењерске коморе Србије, коју је обављао до краја 2016.г. 
Од јуна 2006. до јуна 2009.г. био је председник Српског друштва за механику. У мaју 2010.г. 
изабран је за члана Европске академије наука (EAS) у Лијежу.  
 
Оснивач је Интернационалне конференције о Механици оштећења (The First International 
Conference on DAMAGE MECHANICS, ICDM1, http://www.icdm.rs/icdm/), која је први пут 
одржана у Београду јуна 2012. године (Суорганизатор ове конференције је била Инжењерска 
комора Србије).  Сада је један од директора ICDM конференције. Друга је одржана у Француској 
2015 (http://icdm2.utt.fr/directors.htm), док ће Трећа по реду бити одржана у јулу 2018. у Шангају, 
Кина(http://www.icdm3.cn/).  
 
 Био је до сада ментор на 7 доктората, 4 магистарске тезе и 10 специјалистичких радова. Аутор је и 
коаутор 2 књиге, 2 монографије као и едитор 4 зборника радова. Аутор је 148 радова, од тога 90 у 
иностраним часописима и зборницима радова. Увео је енергетску ефикасност грађевинских 
објеката у Србији, руководећи израдом подзаконске регулативе која уређује ову област. Био је и 
председник Комисије за полагање стручног испита из области енергетске ефикасности зграда од 
2012. до 2016.г, коју је образовало ресорно министарство. Стручни испит је до сада положило 
близу 2.000 инжењера, који су након тога добили и лиценце одговорних инжењера енергетске 
ефикасности зграда. Покренуо је, са сарадницима, специјалистичке студије из ове области на 
Грађевинском факултету у Београду и Факултету техничких наука у Новом Саду, које су добиле 
акредитације надлежних институција, а предмет Енергетска ефикасност и сертификација зграда 
увео је на основним студијама Грађевинског факултета у Београду и Грађевинског факултета у 
Суботици.  
 Учествовао је у изради више од тридесет значајних стручних радова, главних пројеката, 
статичких и динамичких прорачуна и експертиза  конструкција рађених код нас и у свету: 
"НАВИП"  у Београду 2009 г. [Т1], ОШ "Марко Орешковић" (1.800 м2) Београд 2005.г. [Т2], 
Парохијски дом у Рашки 1991 г. [Т5], објеката у Ираку: базе 202С, 202Б, 404 [Т10] (руководилац 
пројекта академик Н. Хајдин).  Учествовао је у изради статичких и динамичких прорачуна 
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објеката: City Center Investment - Kigali, Rwanda, (20.000м2) 2000.г. [Т4], Фабрике медицинске 
опреме у Сизрану, Русија 1990.г[Т6]. Сви горе наведени објекти су изведени. 
 Био је руководилац на 5 пројеката финасираних од Министарства за науку Републике Србије 
од 2002.г. до данас.  

Више пута је награђиван од стране Универзитета у Београду за висок просек у току студија у 
периоду од 1975. до 1979. г. Добитник је награде Привредне коморе Београда за најбољи 
магистарски рад у области грађевинарства, 1984.г. Добитник је награде "Др Растко Стојановић" за 
најбољи рад учесника млађих од 35 година на Конгресу теоријске и примењене механике, 
Врњачка Бања, 1988.г. Добитник је награде Скупштине града Београда, "Октобарска награда за 
област науке" (са проф. др Д. Крајчиновићем) за књигу "Основи механике лома", Научна књига, 
Београд, 1990.г [11]. 

Био је шеф катедре за Техничку механику и теорију конструкција у периоду од 2000. до 
2001.г., па поново од 2014. до 2016.г на Грађевинском факултету у Београду. Продекан за наставу 
на истом факултету био је  од 1989. до 1991.г. Као продекан увео је постдипломске студије на 
енглеском језику, одобрене од Наставно-научног већа Универзитета у Београду 1990.г. Ове 
студије се одржавају и данас. Председник Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије био је у 
периоду од 2003. до 2004.г. Председник Комисије за међународну сарадњу Инжењерске коморе 
Србије је био од 2005. до 2007.г. Био је члан Националног савета за Високо образовање Републике 
Србије од 2011. до 2013.г. 

Држи предавања из Механике (Статике, Кинематике и Динамике) крутог тела на редовним 
студијама Грађевинског факултета у Београду. У наставни план постдипломских студија, на 
матичном факултету, уводи предмет Механика лома од 1990. Предавао је Fracture Mechanics на 
магистарским студијама  "Computational mechanics", на енглеском језику, у периоду од 2004. до 
2006.г, у оквиру ДААД програма (студије подржане од Немачке владе) на свом факултету. Такође 
држи предавања на докторским студијама Грађевинског факултета из Теорије пластичности. На 
Државном универзитету у Новом Пазару држи предавања из Стабилности конструкција и Теорије 
површинских носача, на основним студијама и Теорију пластичности и граничних стања на 
мастер студијама. 
 Вршио је рецензије радова за међународне часописе: Int. J. of Damage Mechanics, ASCE J. of 
Eng. Mechanics, Int. J. of Solids and Structures, Int. J. of Fracture, European J. of Mechanics, CAC-
Computers and Concrete, ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, AAM-Archive 
of Applied Mechanics, Technilcal Gazette, Thermal Science. 

Члан је уређивачког одбора "Int. J. of Damage Mechanics", USA, od 1992.г. до 2015, а од 
2015.г. до данас један од 4 едитора (https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/international-
journal-damage-mechanics#editorial-board).  

Цитираност његових радова, без аутоцитата је (SCI=433), извор Универзитетска библиотека 
"Светозар Марковић", Београд, док h-фактор, према бази података Scopus, износи h=10.  

Значајнији стручни радови: 
[T1] Главни пројекат конструкције објекта "НАВИП" у улици Тадеуша Кошћушка 40, Београд, 

(сарадници: А. Савић, З. Перовић), 2009. 
[T2] Главни пројекат санације и надзор над извођењем радова на ОШ "Марко Орешковић" (1800 

м2, Нови Београд, са Б. Стевановићем), 2005. 
[T3] Консултант за Идејно решење моста на Сави код Аде Циганлије, међународни конкурс, (IV 

награда, аутор Б. Стошић), 2004. 
[T4] City Center Investment - Kigali, Rwanda, Статички и динамички прорачун за три објекта 

(укупна површина 20000м2) (коаутори: С. Брчић, С, Стошић и С. Ћорић) 2000.г. 
[T5] Парохијски дом у Рашки - главни пројекат (коаутор са: Б. Пешић), 1991. 
[T6] Статички прорачун темељне плоче и темеља стубова Фабрике медицинске опреме у Сизрану, 

Русија (коаутор са: С. Брчић и М. Лазовић), 1990. 
[T7] Напонско-деформацијска анализа темељне плоче 198x80м болнице Боткина у Москви, 

Русија, идејни пројекат, (коаутор са: С. Брчић и М. Лазовић), 1990. 
[T8] Понашање далековода високог напона код повећаног механичког напрезања, (коаутор са: Д. 

Грбић, С. Брчић и Р. Мандић), 1986. 
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[T9] Статичка и динамичка анализа пројеката АИ-050/051-АЛ, Алжир, руководилац пројекта 
академик Н. Hајдин, 1985. 

[T10] Идејни и главни пројекти објеката у Ираку: базе 202С, 202Б, 404, руководилац пројекта 
академик Н. Hајдин, 1982, 1983. 
 


