
Биографија 

ПРОФ. ДР МИЛАН ДИМКИЋ 

Редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду 

Генерални директор Института за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд 

 

Професор др Милан А. Димкић рођен је 1953. године у 

Београду. Дипломирао је на Грађевинском факултету 

Универзитета у Београду – хидротехнички смер 1978. 

године, где је одбранио магистарску и докторску 

дисертацију. За редовног професора Фaкултeтa тeхничких 

нaукa у Новом Саду изабран је 2013. године.  

Научна и стручна каријера професора Димкића везана je 

првенствено за Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ 

из Београда, где од почетка своје професионалне каријере 

ради, креира и ствара, а од 1999. године је генерални 

директора Института. 

Професор Димкић је дао иновативни и напредни научни и стручни допринос у 

следећим областима: струјање у артеским и субартеским изданима, узевши у обзир 

компресибилне карактеристике повлатних и подинских слојева; процесима 

пречишћавања при речној филтрацији подземних вода; примени одређених метода и 

техничких решења експлоатације подземних вода; заштити и регенерацији квалитета 

изворишта подземних вода, као и управљања водним ресурсима. 

У професионалној каријери је радио на великом броју проблемских решења и 

захтевних примера из области заштите подземних вода, као што су: заштита изворишта 

Ужичка Пожега, изворишта Скопља од хрома оксидационог стања Cr
6+

(aq), заштита и 

унапређење изворишта „Медијана“ од негативног утицаја Електро Индустрије Ниш и 

других проблема. Учествовао је у осмишљавању и унапређењу бројних изворишта 

подземних вода у Србији, планирању и развоју  хидротехничких система, као и развоју 

државног система у области вода. Између осталог, главни је обрађивач недавно 

усвојене Стратегије управљања водама Републике Србије. 

 

Аутор је више од 210 радова у националним и међународним часописима и зборницима 

радова на конгресима у земљи и иностранству, од којих је преко 20 радова у 

часописима са SCI листе, са великим бројем цитата. Главни је аутор међународно 

признате књиге Управљање подземним водама у великим речним сливовима на 

енглеском и српском језику. Књигу је у оригиналу на енглеском језику 2008. године 

објавила Међународна асоцијација за воду (International Water Association – IWA) у 

сарадњи са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“, који је и издавач књиге за 

Србију. 

 

Дописни је члан Академије инжењерских наука од 2015. године. Председник је 

Матичног одбора за уређење, заштиту и коришћења вода, земљишта и ваздуха 

Министарства Просвете, науке и научног развоја Републике Србије од 2017. године. 

Главни је уредник научног часописа Water Research and Management, као и директор 

UNESCO-овог центра друге категорије за управљање водама и климатске промене. 

 

На међународном плану, заменик је шефа делегације Србије у Међународноj комисији 

за заштиту вода реке Дунав (ICPDR), а такође је ко-председник групе за подземне воде 

у оквиру Међународног удружења вода, где му је 2016. године додељено признање – 

IWА Fellow.  

 



Био је главни организатор више међународних конференција, од којих се истичу три 

светске специјалистичке конференције за подземне воде у оквиру IWА-е. Одржао је 

више уводних предавања на значајним светским симпозијумима, као и позивних 

предавања на конференцијама и другим скуповима. 

 

За свеукупну научну, истраживачку и стручну активност добио је бројна признања, од 

којих се истичу: Октобарска награда за најбољи студентски рад, награда „Јарослав 

Черни“ за најбољи магистарски рад, као и награда „Професор др Војислав К. 

Стојановић“ Удружења универзитетских професора и научника Србије. Носилац је 

ордена Белог анђела другог степена.  


