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УВОД

Димитрије Нсшић припала плејадн вели- 
кана нашс наукс, иросвсте и културе. Са Јоси- 
фом Панчићем и Ђуром Дамичићем ou ce 
сврстава међу најзнаменитије Србе другс по- 
ловине 19. вска. Својим животом и ралом 
Hcmnh je био и  остао Јапамћси као јсдан од 
најбољих наставиика Велике школе, омиљен 
код учсника, ueibeii и уважавап y оном БеоТра- 
ду као један од лрвих професора иослс 
Панчића.

Њ егов јавни  рад можс сс илустровати слс- 
дећи.м подацима: Дими ф и јс  Нешић био јс рс- 
довми члан Српског ученог друштва од 1870. a 
Српскс краљевске академије од 1887. и љен 
предссдник од 1892 2 Порсд тога Нешић јс бно 
дописни члан Југославенске академије знапо- 
сти и умјстности. Био јс нрофссор Велике шко- 
ле од 1862. a онда и њен ректор за школскс 
1881/82, 1882/83, 1883/84, 1892/93. годиие.3 Као 
профссор и ректор Великс школе Ilciiinh je 
ировео вишс од ф идесет година оставши y том 
положају све до 20. јамуара 1894. године. Био јс 
министар нросвсте и црквспих дела али за 
кратко, јер сс није слагао са нолитиком Обре- 
иовиНа. Био јс члан комисије за израду Пројек- 
та закона о мсрама и новцима y Србији4 a послс 
боравка y Белгији  1872. године израдио јс За- 
кон о ме гарским мерама, који јс усвојеи y На- 
родној скупш тини 1. децембра 1873. годинс.

1. РАЗВОЈНИ ПУТ Д ИМ ИТРИЈА  
НЕШИЋА

Д и м т р и је  Нешић рођен јс 8. октобра 1836. 
године y Београду, где je завршио основну 
школу, гимназију и две године Липеја (при-

род»»ачки одсек), тј. ’’Јестествословио тех- 
иическо одслеиије” . Ово одел>сње Лицеја 
основаио je 1853. годиие и по С1руктури наста- 
ве }шје могло да пружи дубл>е и потпуније тех- 
ничко образоваљс. Ж елећи да y ииостранству 
иастави, прошири, продуби и усаврши за- 
почете студије, Нсшић ce 1854. годиие обраћа 
молбом ”нопечитсл>ству иросвеш теиија да y 
страну коју државу поради изучавап>а матема- 
тичких наука по струии имиинирства нослати 
благоизволи... Увиђам потребу отечества за 
знањем наука y које инжси>срство поглавито 
спада.. те ћу Отечеству као гакав служ и ти ”.8 У 
молби наводи да je њсгово знаље немачког је- 
зика такво да му омогућава да предаваи>а и 
иауке иа нсмачком језику може савршсио ра- 
зумети. Понечитељство je оценило ла ce ради
о младом човску који много обећава y иогледу 
стручне и иаучне афмрмације и одобрава му 
државну стипеидију. Почетком септембра 
1855. године Нешић одлази y Беч на студије 
политехнике које иаставл.а y Карлсруеу. По- 
сле завршепих студнја враћа ce y Београд на- 
стојећи да иађе одговарајућс запослс1ће.

Године 1862. на Београдском Лицеју била 
су два упражњеиа места: за катедру математи- 
ке и за катсдру физике. На раснисани конкурс 
јавило ce више кандидата међу којима je био 
правителствени питомац Д имитрије Нешић. 
Нешић je конкурисао за место на катедри фи- 
зике, матсматике и физичке географије, a иза- 
бран je почетком школске 1862/63 године за 
други предмет.9 На преллог м инистра просве- 
те, кнсжевим указом правителствени питомац, 
Димитрије НешиН постављен je за суплента на 
катедри више математике, архитектуре, нрак- 
тичне геометрије и п олитичкерачуниц е.1 Ко- 
ста Алковић, који je такође конкурисао, и био
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такође правитслствсии иитомац, изабрап јс за 
суплснта ма катслри за физику. Закоиом од 24. 
септембра 1863. голмпс Лицеј јс прстпореи y 
Велику школу, a Кп>аз јс па прсдлог застуими- 
ка минмстра просвете, указом од 26. ссптсмбра 
1863. годиис поставио јсдапасст профссора Нс- 
лике UIKOJIC, мс1]у којима и Д имитрија 
ПешиИа.11 Као профссор и рсктор Всликс шко- 
лс ПешиИ јс мровсо вишс од тридесс г годипа 
оставши y том иоложају свс до 20. јапуара 1894. 
године. ”У свим прсображајима, кроз којс јс про- 
лазила Вслика школа, I Icuinh јс активпо судсло- 
вао, оставд»ајући на сваком послу отиске choisi 
вслмког школског искусгва и дајућм својнм ау- 
торитсгом правацовим прсображајима.”1'

Наиорсло са зваљ има и положајима којс je
имао и дуж иостима којс јс часпо и успсшпо
обавл.ао, ’’ПсшиН јс смаграо за своју иајиречу
лужмост да својс ђаке снабдс добрим уибсим-
иима”13 то су: Тригонометрија, скоро 500 сгра-
иа (1875. голипс); Алгебарска амализа па 1250
страпа (1883. годнпе), служ ила je y настави
више матсматикс a посебно за лиферепцијал-
ии и имтсгрални рачун; Иаука о комбмиапија-
ма (1883. годипс), припада коиачној матсмати-
ци. ”Овим уибснииима одпсговао јс Нсшић
нашу мајбол>у скину средм^ешколских иастав- 

„14пика
Зиачај научника и професора може ce цс- 

нити  и са становиш та лела која јс паиисао, a 
исто тако и са стап о в и тта  резултата паучпог 
иодмлатка који je оставио за собом и којс.м je 
иомогао да развпје свој природми дар, гс да y 
науци и ствараланп ву оде дубл>с, дал>с п више 
од свог учнтел.а. В еликаје  заслуга Димитрија 
Ilem nha што je кроз научио-педагошкн рад раз- 
вио код својих ђака велику љубав према пред- 
метима које je нредавао упркос бројиим 
тсшкоћама са којима ce срстао. Њ егови ђаци 
били  су М ихаило Пстровић и Коста Стојаио- 
вић и многи други, нсш то маље славпи и поз- 
иати.

Дими грије Нсшић мртталао je првој гснс- 
рацији професора заиста Вслике школе. ”Оии 
су y једној молутурској вароши, далеко од 
сгручнс литературс м »саучие средипе, свс са- 
ми стварали, сами крчили пут наукс, борили 
ce за дамаипвс вре.ме иесхва гл.ивим 
тешкоћа.ма, радили су не за своју славу и своје 
име, већ ла будућим параш тајима обезбеде бо- 
л>е условс и више знам»а.”15 Пспшћсвм студен- 
ти  и следбсммци постигли су такве резулгатс 
и домете да су били цси>сии и призпати и ваи 
граиица наше земљс.

Лимнгрије Meiiinh je за живота сгекао ве- 
лики  углел професора, паучника, педагога, 
ствараоца и васпитача лових нараштаја. 
Псшић je био карактераи човск млсмспитог, 
отворсиог срца, отмсиог поиашања, благе на- 
рави, иријатног лика a из цслс њсговс појавс 
зрачила je продуховл>сност, тонлина и 
човсчиост. Ou јс својом појавом уливао иовс- 
реп>с и иаговештавао ауторитег који ce све 
Biiiiic показивао уколико ce човск луже нала- 
зио y њсговој близини. У иавсдсној књ изи М. 
Ммланковић je написао следеће: ’’Нешић je био 
човск изваирсдно благе парави, чистс луше и 
пош геља које јс мостало лсгспдарпо. Сам крал> 
М илап рекао je јсдном приликом о љему да 
Србију само заго обасјава сумце што y н»ој 
живи гај чсс гити човек”. По када je крад» Ми- 
лап затражио од п.ега да усред зиме нрсмссти 
једпог учитељ а који ce ноказао нолитички нс- 
поуздан, Нешић je одговорио крал>у кратко и 
јаспо: non possumus (ne можемо) и дао оставку 
на положај министра просвстс. 6

2. РАД НА УВОЂЕЊ У МЕТАРСКИХ  
МЕРА

Врсмс у ко јсм је  Д имитријс Н сш ићрадио и 
сгварао, захтевало je ла ce иаучпа, a нарочито 
стручиа знап>а усмере ка рсшавању прак- 
тичиих проблема које јс наметао сам живот и 
дал»и успешни приврсдии и кулгурнп разви- 
так Кпсжевнпе Србије.

Приврсдни развој y ; i p y i o j  ноловини XIX 
века y  Ивроии и на Балканском молуос!рву, 
диктирао j e  и свс брже уклаиаље српскс 
дру iiiTRciie и државне заједпице y  оноврсмспе 
токове унапрсђсп»а иауке и гсхникс, a исго та- 
ко и мромета, као значајних слсмената произ- 
волних снага и нодизаља ступља цивилизаци- 
јс тадашњсг лруштва. Крал> М илан Обрсновић, 
био j e  свесгап да j e  привредно и трговинско 
повезиван.е зсмље, која je била далско од тех- 
ничког развоја и индустријализације, са 
трж иипем  C p e ju h c  и Западнс Европе, немогуће 
без ста11ларлизаш 1Је-нормира11»а, без завођсн«! 
реда y области мера.

Главна карактеристика мера y Србији сре- 
дином XIX века било je m iio iu t b o , разно- 
врсност, пеједнакост y иазивима. Мали 1радо- 
ви, разбијена села, недовољио развијсна путна 
мрежа и с тим y вези изолованост појединих 
територмја и група становниип ва, доводили 
су до псома велике разноликосги y погледу
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1. -  Факсимил документа којим мипистар проснете и црквсних дела обавсипава Рекгора Велике школс да 
упути Димитрија Heiimha y комисију за израду иројекта закона о мстарским мерама (Оригинал ce нува y

Лрхиву Србије)
1. -  Facsimile o f the document by which the Minister of Education and Religious Affairs informs the rector of the 

University that Dimitrijc NeSié should he included in the commission for making draft of the Law of Metric Measures 
(The original has been preserved in the Archives of Serbia)

коришћења мсра. ”У варошима, скоро спака 
улица имала јс свој систем мера за луж ину и 
тсж ину”.17 Зато јс влала 1872. године оллучила 
да пошаље Д имигрија Hcumha y Бслгију и 
Средњу Евроиу ”гле je y практици мстрична 
мера; и тамо да проучи како законодавпо 
урсђеЈБе тако и манипулацију овс мерс, па да

ce после употрсби ово лицс при увођењу те 
системе мера y Србији”.18 11о иовратку из Бел- 
гијс, Димитријс Нешић израдио je ирсдлог За- 
коиа о метарским мерама који je усвојсн 1. де- 
цембра 1873. годинс. Тако je ’’Србија 
Нешићсвих i io c p 6 jb a B a ib e .M  белгијског закома 
дошла до свог Закоиа о метарским мсрама”.19 За
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ono доба то jc бмо саврсмени законскн тскст. 
Њ егови припципи и идсјс битпо ce нмсу мпо- 
го MeibajiH ии y прапним прописима којн су 
донош ени иослс Прпог спстског рата.

Осим текста Закоиа о метарскнм мерама, 
Д им итријс llcim th п ап исао јс  м књигу: Мстар- 
скс мсре. Опа кн.ига одиграла јс огромму мро- 
снетитељ ску улогу y области мсрсња м мера y 
Србији тога премепа. 1Ipuo издање штаммано јс 
1874. a друго допуњспо и ноправљено, три го- 
дине каснијс, тј. 1877. годинс.

Ileuinh јс кљ игу модслио y лсвст одел.ака.
Излагање номињс са историјатом мстарских
мера, први одсл.ак. Затим ce, кратко, ocBphc на
државе које су усвојилс или he ускоро усвоји-
ти метарске мере, други одељак. Трећи одел.ак
описује и приказује метарске мере y Фраипу-
ској: мерс за дужипе, мере за поврпмше, мерс
за заиремине м мсрс за гсжине. Димитрмјс
Heiinih je са разлогом издвојио Фраипуску, јер:
’’француском народу мрипада слава, што јс као
и y свему, тако и y ствари мера, ттрви сасвим
раскииуо са срсди>им вском и створио пов си-
стем мера, који јс сасвоје простоте, тачностм y
одредби осиовне јсдиницс, уиутрашњс свезс,
нравилног дссстног члањања и дивне номен-
клатуре све ло сада иознате сис геме мсра дале- 

„20ко надмашио.

М ИЛАН М. ОБРЕНОВРТТу IV.
П« иллттж *«жЈ«Ј м MAI ирод*

КЊАЗ CPlICCO
Ш*ОГДАШ*«АИО « ОЛЈАЛЛТПЖО С П И  I П1КОШ1 , ДА л  ПГОДВ1

штјшги! гтаид I ai сжо мв кшгдиа ■ lom trnio

ЗАКОН
О  М Е Р А М А .

O n u iia

Чллн 1.
Освова je  светеву иера y Србији иетар.

*оји je десет иијвонити *во једне четвртине 
аемљивог «ер«А*ј»ва. Пр»иера ј« овог «етра, 
ивтар од алАтпне на геапературв. клд ос дед 
т о м ,  жојв ое »«тар чува y дрхавној архввв y 

Парвзу.

Освовва јсдинвод мера аа духике јесте Ме- 
тар; вз ове ос иерв шзводе основве једивиае 
■ера аа површвве в аапреивве.

Освовва Једввваа кера за техпве јеоте 
Гра». a то je техава Кубвог Савтвветра водс 
y безваздушво» простору и ва текпературв 
+  4 стотвчвог тервоветра.

3*ог«и XXVI

2. -  Први члаиови закона о мегарским мерама. Зак(ш 
je усвојем 1. децембра 1873. годиме 

2. -  The first articles of the l îw of Mctric Measures. I'hc 
Law passed on December 1. 1873.

У четвр гом одел.ку 1 Icmnh цитпра Закон о 
метарским мсрама y Србијм од 1. лсцембра 
1873. годипе.

Закон je садржао 35 члаиова, мочсв Oit 
омштих паређс11»а-11рвн члан, те до марсдмнх 
осам члапова y којимасу маведсне и набројанс 
врсте мера. Падлсжност оргапа власти y цил.у 
коптролисап.а мсра, прописана je члаиовима 
од 10-25. Питања мадзора и казми реш еиа су y 
чланови.ма од 26-35. Закоп ce запршава слс- 
лс1шм текстом. ’’Преморучује.мо пашим свим 
мипистрима ла овај закон обларолују и о 
извршељу сс њсговом старају, властима пак за- 
иоведамо, ла no љему поступају, a свима и сва- 
коме да му ce покорава.”-1

У пето.м одел>ку, llciiiith излаже метарске 
мере које he ce y обичном животу иајчешћс 
користити кол мсрсља: лужиме, површипс, за- 
прсмине, течлости, тежпмс, зејтипа. У овом 
одсл>ку oniimpiio, веома приступачно и лако 
схватљиво разрађспс су рачуиске операције са 
дссстним бројевима a затим и изговарам.с и 
иисаи.с десетних бројева.

Шссти олел>ак je iiocBcheti ’’подробиијем 
мзучаван>у метарских мера.” Ту сс па недесет 
страиа стручно и псо.ма јасмо за све и свакога, 
излаж у врсте метарских мсра, одиоси између 
појслииих метарских мсра, свс ло ирммсра о 
мпожсњу и дел.ељу.

Пошто je упознао чпгаоиа са метарским 
системом мера, са мачииом писаи>а и читањ а 
бројева, Ilcinnh y седмом олел.ку излаж е оме 
мере којс сс y практичмој применм налазе и 
који.ма Закон одређује број, облик и всличиму. 
Oлpehcl[c мере lia оспову којих ce иравс и дотс- 
РУЈУ мерс за практичиу примену, зову ce 
ociioaiie мерс илн прамере. Прамере могу бити 
првог, лругог и rpcher реда. Дал>с, мере могу 
бити истинске и рачуиске. Истинске мере су 
one које заиста постојс, које ce могу престави- 
ти као мерила и које као такве могу нри мсре- 
њу послужити. Рачупске су мере one, које y 
сгвари не постоје, којс ce не могу преставити 
као мерила са којима ce заиста могло мсрити 
(нпр. миријаметар, киломстар, ектомстар и 
др.). One служе само за то да би ce мсрена вс- 
личина могла простије и једиоставније броје- 
ви.ма изразити.

Када je реч о дуж ипи llcninh користи тср- 
мип ”мсре”, a за течпостн ’’мсрнла”. Мсрила 
m o i  y бити од бакра, гвоздепог лима, липеиог 
гвожђа и лругих матсријала. Осим тога могу 
бити разпогоблика о чсму аутор даје потребнс 
илустрације и пачии израчупаваља запрсми-
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ис. Крај опог одељка Ilciinih јс носвстио умо- 
треби и коришћсњу тсгова и вага.

Осми одел>ак садржи таблице и то: Л. Та- 
блица y којима су мсре различитих држапа y 
поређењу са мстарским и између себе; I». Та- 
блицс за прстварање метарских мсра y дотада 
K o p m n h e iic  мере. Па крају су дате таблицс спе- 
иифичмих тсжима (густииа) мских тела.

Последњи, девсти одсл.ак, садржи правила
о облику и саставу мсрила, тсгова и смрава за 
мсрсњс која je па основу члана 10. Закона о 
мерама, мроиисало мииистарство фипамсија. 
Прави значај дсла Д имитрија Иешића ’’Метар- 
скс мсрс” можс ce бол>с разумети ако сс потсс- 
гимо на хаотично стање којс je y свсгу и код 
мас ностојало y овом нодручју. ”Од векова” 
пише Нешић, ’’владала je скоро код свију је- 
вропских народа иајвећа разноликост y мера- 
ма. He само свака држава већ и свака иокрајииа, 
свака варош јсдне и исте лржаве имала je своје 
зассбие мере. Код свију тих мера нијс било ни- 
каквс простс узајамне свезе, никаквог закоиа 
no коме би ce члањаље истих уиравл>ало; 
ммшта код и.их није показивало извссму мето- 
ду већ прост случајан избор ... Сваки ста- 
рсшима породице, сваки поглавар плсмсна 
узимао јс прву ствар коју je угледао нли која 
му je пала шака и њоме ce служио као мером. 
Палица, иа коју сс наслам»ао, сул из кога je иио, 
камен о који сс спотакао, могли су му по- 
служ иги као прве мере за дужинс, заиремине 
и тежипе тела. Ma како да су биле нез1 ранне 
тс првобитне мере, дужом уиотребом свст ce 
ма њих иавикао и није мислио одбацивати их, 
већ je од истих мачинио трајнс копије мо који- 
ма би ce мерс за ceaniainiby упогребу имале 
нравитн. На тај начнп посталс су y сваком 
округу и такорећи y сваком месту мере ра- 
зличмтс од оиих y околини.”22 Насупрот так- 
вом хаотичном сгањ у y свакодиевном животу 
и комуникацији, постојало je, развијало ce, 
продирало и ш ирило ce научио сазпањс, ла ce 
све манифсстације материја^тог и духовпог 
успопа и полета човска, било да сс односс па 
искуство стсчено опажан>см и мроверавањсм, 
на моимањс света и живота, па иаучни и тсх- 
нички прогрес, заснивају на одговарајућим ме- 
рељима. ’’Сваку ствар са којом сс срећемо и са 
којом ce служимо позпајемо само толико коли- 
ко je можемо изм ерити” ( Гомас Кслвин). Зато 
сс сматрада je ноступак мереп»а стар, колико и 
човечанство.

Са стручног, практичпог и дидактичког 
становишта дело Димитрија Нешића: Мстар-

ске мсре, можс ce сматрати једном иосебиом 
врстом буквара, који je помогао » био од нре- 
сулног значаја да сс малобројна иителигсмци- 
ја y Србији тога врсмсиа и шири слојеви иаро- 
да иросвсге и обуче коришћен.у и иримени но- 
вих, јсдинствепих мстарских мера, те и на тај 
начим укл>уче y савремена светска K p e r a ib a  и 
токовс: ”Међу Нешићевим заслугама за јавни 
живот y Србији нарочито сс истичс једна од 
опш тијег значаја: услуге које јс он чинио при 
yBOhcii.y метарске системе мсра y Србији. Ои 
je изра,'шо Закои о мстарским мерама од 1872. 
године, који je као владин рефсреит y 
скупш тини бранио; и>еговајс популарна км.и- 
га о метарским мерама omoi ућила и олакш ала 
увођеи»е пове сисгеме мсра y нашу земјБу.”23

Домошење првог Закоиа о мсрама y Србији 
није значило, и иије могло да значи, и исто- 
врсмено потпуно ирактичио увођење мстар- 
ског система мера. У зсмљи која je гек била y 
првим фазама развоја производних одиоса, би- 
ло je мотребпо много иапора, материјалних 
срсдстава, времсна и војбс свнх заинтересова- 
них да би ce иосле истека десс гогодишњег ро- 
ка, Закон смровсо y живог. Тиме су створсни 
солилии основи за прслазак на праведнији и 
солиднији пачип послова1Ба. У јсд н ач ав а^ м  
мера створепе су и могућности за и>ихову ефи- 
касну коигролу. М одерпизација мера била je 
један од нуж пих прсдуслова за развој савреме- 
1IC ф говипе, крсдитног сисгема, носедовпих 
односа, урбанизацијс, изградње пугева и 
железиичке мреже, рсгулисам>с царинске и 
статистичке службс и нореског систсма.

3. УМЕСТО ЗА КЉ УЧАКА

Димитрије He ni и h, био je м остао светао 
пример всликог мрегалаш гва, илодног ф уда и 
рада за свој народ и своју зсмљу. Када je умро 
24. априла 1904. годиие, јбсгови ђаци, a тада већ 
позмати и призиати научници од свог драгог, 
уваженог ирофссора опрос гили су ce на досто- 
јамствеи и дирл.ив начии. О свом професору 
лр. М ихаило Петровић je рскао: ’’најдубљс и 
н а д р а ж с успомсис, које je Нешић оставио за 
собом, и јесу баш онс, што их je као ирофссор 
y лугом пизу гепсрација учеиика Велике шко- 
ле, y чијим je очима он и ио самој својој појави 
и no прсданости својој науии, по јасноћи y пре- 
давам.има и уметности да веже иажљу за пред- 
мет који излаже, увек прсдставл>ао илсал ира- 
вог професора”.24

И лруги његов сдавни учеиик, Коста Сто- 
јановић, ол свога професора опростио сс још и
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опим рсчима: ”Г1очињу сс иримстпо губити из 
nam e срединс јсдан по јсдап од л»уди, којм су 
ж и вог посветили књ изи срмској и иео спој рад 
улож и ли  на CTBapaibe услова да сс и y нас нау- 
ка нсговати може.” Ilcnnih je yciico ”да иајап- 
страктнију  науку за коју je тсшко наћи слсдбс- 
ника мпого и y всликих парода... пресади и y 
нас. On je задобијао ученике методом којим ce 
y математини служио, jaciioho.M излагап>а ми- 
сли и слушаоцима скрспуо пажљу на једаи од 
нредмета y којсм има мпого дражи тск омда 
када га излажс прави математпчар, као ппо je 
бло Hcum h.”25 Ta особина Heninha као прапог 
профссора и човека који ce саживсо са науком 
коју je ирсдавао, кроз гако дуги пиз година, 
толпким  нашим генсрапијама учмпио je да 
грума дамашњих матсматичара свој постапак

мора всзивати са појавом Пепшћевом. ”Cnc Mè
ne последњих тридест годипа нашс Велике 
школс, од Лицеја до дакашљих дапа иролазиле 
су за време профссороваља на њој Hcumha. На 
њсмо унапређмиан.е једап од најјачих радника 
био je Heiiinh. Hciiinh je cuoj живот ировео y 
Всликој школи прссудпо утичући па пове ге- 
псрацијс a такође и па колегијум школс који
су већином сачим»авали пегдашњи учепици

»26његови.
Професорн Великс школе, и оии најбољи 

међу њима, обележ или су еиоху духовног 
усмона н лрогреса Србијс. Божидар Кпсжсвић 
je рекао да велики л.уди, као казад.кс lia сату, 
моказују које je доба y животу јслпог иарода. 
To ce може pchu за Димитрија Hcumha.
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Jelenka Petkovid

DIMITRIJE N E $ l6  CREATOR OF THE METRIC SYSTEM IN SERBIA

Dimitrije NeSié (1836-1904) belongs in the Pleiad 
of the great men in our science, education and culture. 
Together with Josif PanCid and Dura DaniCié he is 
ranged among the most prominent Serbs who marked 
the spiritual rise and progress in Serbia in the latter half 
of the 19th century. He was elected several limes for 
the rector of the University, he was a member of the 
Serb Learned Society, member of the Serb Royal Aca
demy and its president from 1892 to 1895, a correspon
ding member of the Yugoslav Academy of Sciences 
and Arts, member and president of the Chief Educa
tional Council of Serbia.

I Ie was educated in Belgrade and in progressive 
scientific and technical centers of the then Europe 
(Vienna and Karlsruhe) and by his keen view in the 
conditions in natural sciences, Dimitrije NeSié was in a 
position to know and he knew how to estimate and 
agree with the arrival of new ideas. He was a diligent 
man, measured, full of moral principles and very devo
ted to the actions of culture and science.

In the seventies of the 19th century the was a 
member of the commission which was entrusted with 
the study of possibilities of the introduction of metric 
measures in the Principality of Serbia. In 1872 NeSié 
went to Belgium to study there the work of the institu
tions in charge of stamping measures, as well as of 
everything that was necessary for the metric system to 
be introduced. When he returned from Belgium he 
made the draft for the Law of Metric Measures, which 
passed on December 1, 1873.

Above all Dimitrije NeSié was devoted to school 
and to it he gave his utmost. '1Ћс time when he worked 
and created required that scientific and in particular 
professional knowledge be focused to the settling of 
practical problems, which were imposed by economic 
and cultural development in the Principality of Serbia. 
Dimitrije NeSié therefore concentrated his great talent 
and huge energy both to the development of education 
in general and to the development of technical culture 
of the young inteligcntsia.

In 1874 he wrote his book "Metric Measures", 
which played an enormous educational role in the field 
of measurements and measures in Serbia of that time. 
In an easily comperhensiblc and understandable way 
he informs the reader of the metric system of measu
res, with the way of writing, reading and reckoning with 
decimal ciphers, as well as with metric measures which 
will be used most in everyday life. lie  also made the 
tables for the transformation of various measures in 
metric measures, as well as the rules for the form and 
work of measuring apparatuses.

In a rather small contry, in which culture was only 
in infancy and educated people were not numerous, 
Dimitrije NeSié belongs to that circle of learned Serbs 
who contributed most that it the seventies of the 19th 
ccntury Principality of Serbia approaches the more de
veloped countries in Eurorpc by introducing metric 
measures and that it enters into general, international 
courses of science and technics.
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