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Војислав В. Мишковић (1892-1976)



Војислав Мишковић се родио у Горском Котару (место 
Фужине) 18. јануара 1892. године. 

Школовање В. Мишковића протиче у разним местима: 
Београду, Чачку, Прибоју на Лиму, Сукову (данас у 

Пиротском округу). Гимназију је Мишковић похађао у 
Новом Саду (Српска гимназија); велику матуру је 

положио 1910. године. Био је питомац Текелијанума и 
започео је студије у Будимпешти.    



У то доба у Будимпешти на Математичко-физичком 
факултету није постојала Катедра за астрономију за коју 
је већ тада Мишковић био веома заинтересован. Из тог 
разлога, Мишковић већ 1911. године одлази у Гетинген 

добивши стипендију Гавре Адамовића од Саборског 
одбора У Сремским Карловцима. У Гетингену је боравио 

током три семестра.   



• Гетинген је као научни центар, поготову за математику и 
природне науке – астрономију и геодезију, веома познат и 
признат, заштитни знак је свакако К. Ф. Гаус. 

• У време када је Мишковић био студент (1911-1913), у  
Гетингену су предавали, на пр. математичари: Клајн 

• (Felix Klein), Хилберт (David Hilbert), Ландау (Edmund 
Landau) и астроном Хартман (Johannes Franz Hartmann 
или Juan Hartmann). 

• Четврти семестар студија је Мишковић завршио у Бечу 
1913. године. Потом се вратио у Будимпешту, где је у 
међувремену основана астрономска катедра.    



• Када је почео Први светски рат, Мишковић се налазио у 
Србији. Због политичке активности у Будимпешти, био је 
потпредседник удружења које се звало “Коло младих 
Срба”, Мишковић је током 1913 на 1914 имао неприлика, 
био је ухапшен, али убрзо пуштен, у пролеће 1914. Зато 
се и тајно пребацио у Србију.     



• Мишковић је учествовао у Првом светском рату. Почео је 
као добровољац у Јадарском четничком одреду, да би 
касније доспео у Скопље, у ђачку чету где је додељен 
телеграфском одељењу Врховне команде. Прешао је 
Албанију, не без последица по здравље, неко време се 
лечио у Италији и Француској, а већ у лето 1916. на свој 
лични захтев нашао се у својој јединици у Солуну.  



• У јануару 1918. године Мишковић је био ослобођен свих 
војних дужности. На тај начин му је било омогућено да 
оде у Француску ради настављања свог стручног 
усавршавања. Усавршавање је протекло у Марсељу где 
је Мишковић стекао диплому 1919. године која укључује ; 
четири сведочанства: из астрономије, анализе, механике 
и опште математике. 

• Марсељски период: од 1. августа 1919, када је постао 
асистент тамошње опсерваторије, до јануара 1922, када 
је прешао у Ницу јер је постао астроном на опсерваторији 
у том граду.   



• Мишковић прелази на рад у Београд. Догађаји који су 
томе допринели су: стварање услова за изградњу праве 
астрономске опсерваторији у Србији (Краљевини СХС) 
јер су добијени инструменти преко ратне одштете 
(заслуга Милана Недељковића), Недељковићев одлазак у 
пензију (1924) и раздвајање Астрономске и 
Метеоролошке опсерваторије (такође 1924). 

• Реферат за избор у звање ванредног професора 
Београдског универзитета од 12. јануара 1925. године 
који су потписали Милутин Миланковић и Михаило 
Петровић (Алас). Мишковић је међувремену одбранио 
докторску дисертацију (Монпеље, 1924).     



The thesis is from 1924, at the University of Montpellier. 
Montpellier is a city in southern France, situated very 
near the Mediterranean coast; it is the third largest city in 
that part of France, after Marseille and Nice. Its 
university was founded for the first time in 1289 and 
existed till 1793, then between 1896 and 1970, renewed 
once again in 2015. 



Насловна страна докторске дисертације Војислава 
Мишковића





• Године 1926., сада већ као професор Београдског 
универзитета, Мишковић је постао директор 
Астрономске опсерваторије у Београду. Где ће да 
буде будућа опсерваторија? 

• На крају, одлучено да буде на периферији Београда 
(надморска висина 252 m), изградња трајала 1929-
1932. Данас цео крај у коме се налази опсерваторија 
носи назив Звездара, по опсерваторији. Данашња 
површина круга близу 10 ha, архитекта је био Јан 
Дубови. 







• У новим условима (нова адреса) Астрономска 
опсерваторија у Београду је започела свој 
интензиван научно-стручни рад, пре свега 
посматрачки. У периоду пре 1941. године обављају 
се посматрања на више телескопа, већ тада су 
окривене прве мале планете. И у изузетно тешком 
периоду окупације Београда (1941-1944) Мишковић 
се успешно борио са тешкоћама. Доживео је 
хапшење (новембра 1941) и провео је два месеца у 
логору на Бањици. Први период Мишковићевог 
управљања Опсерваторијом завршава се 1946; још 
једном је водио Опсерваторију од 1951 до 1955.  



• Мишковић је све поменуто време био ангажован у 
универзитетској настави. Почео је 1925., а у пензију 
отишао 1962. Има преко две стотине 
библиографских јединица у часописима, а написао је 
и неколико вредних универзитетских уџбеника за 
астрономију. 

• Био је покретач и уредник многих публикација: 
Annuaire de l’Observatoire Astronomique de l’Université 
de Belgrade (1929-1935), Bulletin de l’Observatoire 
Astronomique de Belgrade (1936-1941), Годишњак 
нашег неба, Годишњак САНУ, Гласник САНУ, ..., 
сарадник у Bibliographie générale de l’Union 
géodésique et géophysique internationale. 



• Мишковић је био академик. Дописни члан Српске 
краљевске академије (СКА) постао је 1929. године. 
Почетком 1939. године постао је њен редовни члан. 
СКА је обухватала 4 стручне академије, Мишковић је 
у периоду 1943-1945 био секретар једне од њих, 
Академије природних наука. Касније је у два наврата 
(1945-1948, 1956-1960) био секретар Одељења 
природно-математичких наука. 

• Разумљиво да је Мишковић био активан и у 
Математичком институту, основаном 1946. године. 
Био је заменик управника, а основао је 
астронумеричку секцију. Оснивач је и први управник 
Астронумеричког института САН 1950. године.  



• Мишковић у Међународној астрономској унији; 
постао члан 1933. године, у Комисији 20 за мале 
планете, комете и сателите. О томе постоји траг у 
“Годишњаку нашег неба” V за 1934. У писму од 31. 
марта 1933 генерални секретар МАУ Стратон (F. J. 
M. Stratton) је известио ректора Универзитета у 
Београду да је Извршни комитет МАУ изабрао проф. 
др В. В. Мишковића за члана.   



• Мишковић је био учесник V конгреса (генералне 
скупштине) МАУ, од 9. до 17. јула 1935. године, у 
Паризу, прецизније Центар Марселен Бертело 
(Centre Marcеlin Berthеlot, такође Maison de la 
Chimie). Тада је Југославија постала једна од 
чланица МАУ, истовремено са СССР и Кином. Као 
последица, образован је Национални астрономски 
комитет Краљевине Југославије; У Београду су 
одржане три седнице у размаку од 17. до 22. 
децембра 1935. године. Мишковић је постао секретар 
Комитета.   



Мишковић се бавио интензивно теоријском 
астрономијом. Комисија 20 настаје 1922 под именом 
Observation des positions et calcul des éphémérides 
des petites planètes, des comètes et des satellites, 
преименована 1935.- Positions and Motions of Minor 
Planets, Comets and Satellites, Leuschner … Године 
1962?. Мишковић је постао члан Комисије 41 –
History of Astronomy, … П. Г. Куликовский   



• Академик Војислав В. Мишковић је умро у Београду 
25. новембра 1976. године. 

• Последњих година свога живота се бавио историјом 
астрономије. Године 1976. у посебним издањима 
САНУ се појавила Мишковићева студија о Хипарху, а 
непуних месец дана пред његову смрт за штампу у 
публикацији САНУ прихваћен је рад о Е. Халеју.     



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


