Професор др Милан А. Димкић, дописни члан АИНС од 2015. године,
рођен је 1953. године у Београду. Дипломирао је на Грађевинском
факултету Универзитета у Београду – хидротехнички смер 1978. год, где је
одбранио и магистарску (1986. год). и докторску дисертацију (2005. год). За
редовног професора изабран је 2013 године. Аутор је више од 190 радова
објављених у: часописима, зборницима и монографијама, у земљи и
иностранству, од којих је 14 радова са ISI листе у међународним часописима.
Аутор је једне монографије националног и коаутор монографије
међународног значаја. Такође је аутор или коаутор 13 поглавља у монографијама. По позиву
је одржао 21 предавање (на међународним конгресима и скуповима, факултетима и другим
организацијама). Руководио је у изради више стратешких пројеката у Србији, финансираних
од Министарства наука (пројекти бр. 43А (2006-2007), бр. 22014 (од 2008-2010), бр. 37014
(2011-2015), који су веома значајни за Србију. Цитиран је у часописима са ISI листе: укупно
30 цитата, а према подацима цитираности Универзитетске библиотеке, уз навођење
Хиршовог фактора - 3.
Његова стручна и научна каријера тесно је везана са Институтом за водопривреду
„Јарослав Черни“ из Београда, у ком од 1978.год., најпре као истраживач, а касније и као
руководилац учествује у изради бројних стручних и научних пројеката. Оснивач је Групе за
заштиту вода, која се истакла на пољу заштите и санације загађених изворишта подземних
вода у Србији. Поред стручног, допринео је развоју института и у другим областима, па
између осталог и реализацији бројних научноистраживачких пројеката. Године 1999. је
изабран за генералног директора Института, на тој дужности се налази и данас. Веома је
активан у организацији развоја сектора вода у Србији. Поред осталог оснивач је и главни
уредник часописа: „Water Research and Management“ 2011-2015; оснивач UNESCO-овог
„Центра за климатске промене и управљање водама'' при Институту за водопривреду
„Јарослав Черни“.
Научни рад М. Димкића, у првом периоду, је везан за теоретска и практична истраживања у
области хидродинамике подземних вода. Потом је његов значајнији опус у системском
управљању водама, посебно у коришћењу, заштити и управљању подземним водама
(струјање у артеским и субартеским изданима, дешифровању самопречишћавајућих процеса
при филтрацији, примена посебних метода при решавању техничких питања експлоатације,
заштита и регенерација изворишта подземних вода, као и управљање водним ресурсима).
Био је ангажован на хидротехничким пословима у Африци (Либија, Оман, Намибија и др).
У оквиру инжењерске активности, проф. Димкић је урадио или је учествовао у изради преко
50 студија и експертиза и извођењу десетак значајних водопривредних објеката.
Заменик је шефа државне делегације Србије у Међународноj комисији за заштиту вода реке
Дунав (ICPDR); члан је делегације и копредседник је групе за подземне воде „International
Water Association“; председник комисије за праћење система ХЕ: „Ђердап 1 и 2“; заменик
шефа Комитета за сарадњу са Међународним хидролошким програмом UNESCO-a. Члан је
следећих међународних тела: Техничко-научног саветодавног комитета (ТWB); Члан
техничког одбора Међународно удружење водовода - IАWD; Председник научног и
организационог одбора IWА конференција Београд 2007. и 2011. год.; Председник и/или
организатор више међународних конференција.
За свој рад 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.
Живи са супругом (Нада), са којом има два сина (Александар и Бојан).

