
Проф. др Бошко Стевановић, дипл.инж.грађ. 

Проф. др Бошко Стевановић, дипл.инж.грађ., рођен је 

15.12.1954. године у Црној Трави, где је завршио прва два 

разреда основне школе, а остале у Београду. У Београду је 

завршио и гимназију природно-математичког смера. На 

Грађевински факултет Универзитета у Београду уписао се 1973. 

године. Дипломски рад из области савремених дрвених 

конструкција одбранио је 1981. године, на конструктивном 

одсеку. Последипломске студије уписао је 1982. године на 

Грађевинском факултету у Београду, а магистарски рад је 

одбранио је 1994. године. Стручни испит положио је 1992. 

године. Докторску дисертацију је одбранио јуна 2003. године на 

Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Од 1982. 

године запослен је као асистент приправник на Катедри за материјале и конструкције 

Грађевинског факултета у Београду на групи предмета Дрвене конструкције. У звање 

асистента на групи предмета Дрвене конструкције изабран је 1994. године. У звање 

доцента за ужу научну област Дрвене и зидане конструкције изабран је 2003. године, у 

звање ванредног професора за ужу научну област Дрвене и зидане конструкције 

изабран је новембра 2007. године, а у звање редовног професора изабран је 2012. год. 

Од новембра 2006. до новембра 2012. године обављао је функцију продекана за 

финансије Грађевинског факултета у Београду. Од 2012. - 2015. године био је управник 

Института за материјале и конструкције Грађевинског факултета у Београду, а такође и 

председник Савета Грађевинског факултета. Ожењен је и има двоје деце. 

Проф. др Бошко Стевановић је аутор или коаутор 83 радa на скуповима и у часописима 

националног значаја, 25 радова на међународним научним и стручним скуповима, 7 

радова у међународним часописима са SCI листе, као и 7 књига, односно поглавља у 

монографијама. Др Бошко Стевановић је до сада учествовао у научно истраживачком 

раду у уквиру пројеката које је Грађевински факултет реализовао у сарадњи са 

Министарством за науку и технологију Републике Србије и Савезним министарством за 

науку и технолошки развој, а био је, такође, и руководилац два пројекта. 

Активан је члан многих стручних удружења, као што су: "Друштво грађевинских 

конструктера Србије (ДГКС)", где је уједно и секретар друштва, "Друштво за 

испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије (ДИМК)". 

Др Бошко Стевановић је члан је Комисије за полагање стручних испита и ментор за 

израду стручних радова из области дрвених и зиданих конструкција при Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Србије. Био је члан Управног одбора ХК 

КОМГРАП. Такође, председник је Комисије за стандарде и сродна документа из 

области дрвених и зиданих конструкција, KS U250-5,6, Института за стандардизацију 

Србије. 

Проф. др Бошко Стевановић је дописни члан Академије инжењерских наука Србије. 

Поред наставне и научно-истраживачке делатности, др Бошко Стевановић је, као 

сарадник, пројектант или вршилац техничке контроле, учествовао у изради већег броја 

главних и идејних пројеката, студија, ревизија, експертиза, стручних мишљења и 

вештачења пре свега у области дрвених и зиданих конструкција, али и у области 

бетонских и челичних конструкција за најразличитије врсте објеката. 

 

Београд, 03.12.2020.          

       Шеф Катедре за материјале и конструкције 

                    В. проф. др Димитрије Закић 


