
Комеморација проф. др Зорану Петровићу 
 

Последњи поздрав проф. др Зорану Петровићу, професору Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву, заслужном грађанину града Краљева, 
упућен је на комеморацији одржаној у згради Градске управе града Краљева. 

Од човека који је оставио неизбрисив траг у науци, спорту и другим 
областима којима се бавио, од свог некадашњег професора, у име града 
Краљева, опростио се заменик градоначелника Вукман Ракочевић. Након минута 
ћутања, он је у своје и у име града изразио искрено саучешће породици, 
захваливши проф. др Зорану Петровићу Белчу за све што је урадио за Факултет 
за машинство и грађевинарство у Краљеву, као и за град Краљево. 

У име Факултета, са Петровићем се опростио професор др Златан Шошкић, 
који је истакао да ће им „јединствен и непоновљив наш Белчо, наш необични и 
незаборавни професор, заувек недостајати“. 

 „Зоран је био професор Универзитета који је у много чему одударао од 
клишеа који се у нашој професији намећу. Зоран је, са једне стране, био другачији 
од других професора, али због тога он никада није углађеношћу и одмереношћу 
скривао незаинтересованост за потребе других људи, а академским темама 
неспособност да се решавају реални животни проблеми, како се то понекад 
дешава у нашој средини. Са друге стране, креативношћу, интелигенцијом и 
храброшћу је превазилазио многе међу нама, а разноврсним интересовањима и 
најширим кругом људи са којима се сретао превазилазио нас је све“, рекао је 
Шошкић нагласивши да му се искрено дивио, гледајући га са стране како са 
једнаком радошћу бива прихваћен у кругу алуминиста Универзитета Медисон као 
и међу мештанима Рудна и Бзовика. 

Др Зоран Петровић је рођен је 15.02.1950. у Краљеву. Основно образовање 
је стекао у Основној школи „Чибуковачки партизани“, а средње у Машинској 
техничкој школи у Краљеву. Након Више машинске техничке школе у Чачку, 
завршио је и Машински факултет у Београду, одељење у Краљеву, а потом и 
последипломске студије на Машинском факултету у Београду.  

Све обавезе у настави је изводио савесно и на високом стручном нивоу. 
Учествовао је у формирању нових наставних планова предмета и у више од 100 
комисија за одбрану дипломских радова. Поред рада у редовној настави на 
Машинском факултету, био је организатор и предавач на курсевима из 
програмирања. Посредством Републичке заједнице за науку, на Универзитету 
Wisconsin Madison USA је био на специјализацији, где је радио на примени 
неуронских мрежа у техничкој дијагностици. У оквиру стручних посета обишао је и 
упознао се са радом и истраживањима на Техничком универзитету у Прагу, North 
West у Чикагу и George Washington у Вашингтону. 

У два изборна мандата је обављао дужност продекана за научно-
истраживачки рад. Учествовао је у организацији Међународних скуповао ТМО2 и 
ТМО5 у својству председника и потпредседника организационог одбора. Аутор је и 
коаутор бројних научно-истраживачких радова објављених у домаћим и страним 
часописима, на домаћим и скуповима у иностранству. 



За врхунска научно-истраживачка достигнућа у области машинства, 
Скупштина града Краљева му је доделила Диплому заслужног грађанина града 
Краљева за 2014. годину. 

Дао је допринос и краљевачком спорту. Играо је за Кошаркашки клуб Слога, 
а био и један од оснивача Кошаркашког клуба Машинац и председник клуба у 
више наврта. 

Био је члан МЕНСА и један од организатора тог теста у Краљеву.  
 


