
1 
 

 

Бошко Петровић (фото: Ф-690 САНУ) 

 

Проф. др. инж. Бошко Петровић (1926-2019)  

САНУ: дописни члан од 1985.године; редовни члан од 2006. године  

Рођен је у Алексинцу. На Грађевинском факултету у Београду дипломирао је 1951. године а 

докторирао 1977. године. Још као студент запослио се у Савезном грађевинском институту, 

који је касније прерастао у  Институт за испитивање материјала Републике Србије. Стручну 

каријеру је почео као сарадник академика Бранка Жежеља, радећи на увођењу и развоју 

преднапрегнутог бетона у Југославији. На Грађевинском факултету је био асистент проф. др 

М. Ђурића, доцент, ванредни професор, редовни професор и држао је наставу из групе 

предмета из области претходно напрегнутог бетона и из области сеизмичког инжењерства. 

Био је професор и на Институту за земљотресно инжењерство и инжењерску сеизмологију 

Универзитета у Скопљу и професор Факултета техничких наука у Новом Саду. Током свог 

стручног и истраживачког рада бавио се пројектовањем, истраживањем и развојем 

различитих конструкција од армираног и преднапрегнутог бетона, а више од 25 година и 

сеизмичким грађевинарством. Осим тога, значајан део своје активности посветио је и 

проблематици моделског испитивања конструкција. Објавио је више од 100 радова у земљи 

и иностранству, а аутор је или коаутор већег броја пројеката и студија. Био  је члан многих 

организација као што су: Југословенско друштво за преднапрегнути бетон; Југословенско 

друштво за земљотресно инжењерство; Друштво инжењера и техничара Југославије; 

Друштво инжењера и техничара СР Србије; Друштво инжењера и техничара Новог Сада; 

Међународна федерација за преднапрезање ФЈП; Експерт УНДП; Европски комитет за 

земљотресно инжењерство. За свој научни рад добио је  значајна признања и стекао велики 

углед у нашој земљи и иностранству.  
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Насловна страна, предговор и садржај докторске дисертације Бошка Петровића, 1977. 

година (Библиотека Грађевинског факултета)  

 

 

 

Корица уџбеника „Одабрана поглавља из земљотресног грађевинарства“ Бошка 

Петровића, (Библиотека Грађевинског факултета) 
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