
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 
 
 
Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога 
број 02-1157/3 Департмана за архитектонске технологије од 25.08.2015. 
године, донео је Одлуку бр. 02-11/1-48 од 31.08.2015. године, о расписивању 
конкурса за избор једног наставника у звање доцента за ужу начну, односно 
уметничку област: „Архитектонскo конструктерство”, на Департману за 
архитектонске технологије Архитектонског факултета у Београду, на одређено 
време , са пуним радним временом, за временски период од пет година.  
 
Конкурс је објављен, у складу са општим условима предвиђеним Законом о 
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и посебним 
условима предвиђеним Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-
аутентично тумачење и 68/15), Препорукама Националног савета за високо 
образовање, Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ” бр. 162/11- 
пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Статута Архитектонског факултета 
у Београду („Сл. билтен АФ”, бр. 104/15-пречишћен текст) и члана 5. 
Правилника о поступку предлагања за избор наставника и поступка за избор 
сарадника Факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 78/08), у недељном листу 
Националне службе за запошљавање „Послови”, дана 09. септембра 2015. 
године.  
 
Одлуком Изборног већа факултета бр. 01-1379/2-4.2 од 14.09.2015. године, 
образована је Комисија за припрему извештаја за избор кандидата, у саставу: 
 
 

- др Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх., председник, 
 ванредни професор,  

Архитектонског факултету Универзитета у Београду, 
 
- др Жикица Текић, дипл.инж.арх., члан, 
 ванредни професор,  
 Архитектонског факултету Универзитета у Београду,  
 
- др Ружа Окрајнов-Бајић, дипл.грађ.инж., члан, 
 доцент, 
 Архитектонског факултету Универзитета у Београду,  
 
- др Станко Брчић, дипл.грађ.инж., члан, 
 редовни професор, у пензији, 
 Грађевинског факултета у Београду, Универзитета у Београду. 
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На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је утврдила да се на 
расписани конкурс у предвиђеном року, пријавио један кандидат, др Радојко 
Обрадовић, дипл. грађ. инж., број пријаве 02-1535/1 од 14.09.2015. године. 
 
Након прегледа и анализе поднете пријаве Комисија има задовољство да 
поднесе: 
 
 

ИЗВЕШТАЈ  
О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ 

Комисија је након увида у поднету документацију др Радојка Обрадовића, 
дипл. грађ. инж., констатовала да је пријава потпуна и да кандидат испуњава 
све формалне услове Конкурса. 

 
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 

Др Радојко Обрадовић рођен је 27. јуна 1966. године у Београду.  

Дипломирао је на Грађевинском факултету у Београду Универзитет у 
Београду, 1993. године, на одсеку конструкције, смер бетонске конструкције са 
оценом 10 на дипломском испиту и просечном оценом у току студија 8.89, и 
тиме стекао звање дипломирани грађевински инжењер за конструкције. 

Магистрирао је на Грађевинском факултету у Београду, Универзитет у 
Београду 2010. године, са магистарском тезом “Анализа утицаја повећаног 
саобраћаног оптерећења на мостове система континуалног носача” и тиме 
стекао звање магистра техничких наука из области грађевинарства. 

Докторирао je на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2015. 
године, код проф. др Милана Глишића са темом докторске дисертације 
“Експериментално-теоријска анализа примене бала сламе у конструкцијама” и 
тиме стекао звање доктор наука – Архитектура. 

На Грађевинском факултету у Београду, Универзитет у Београду, био је 
ангажован као хонорарни сарадник у периоду од 1993. до 1995. године.  

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду био је запослен у 
звању асистента приправника на Катедри за статику конструкција на предмету 
Статика архитектонских конструкција од 1995. до 2001. године. Учествовао је у 
настави на следећим предметима: Статика архитектонских конструкција, 
Механика и отпорност материјала и Бетонске конструкције. У периоду од 2004. 
до 2005. године ангажован је као хонорарни сарадник на предмету Бетонске 
конструкције, а од 2013 анагажован је на предмету Студио пројекат 2. 

Од 2014. године је директор у Институту за јавне финансије. 

У периоду од 2001. радио је у државним институцијама, предузећима и 
међународним организацијама: У Влади Републике Србије обављао је 
функцију заменика министра у Министарству урбанизма и грађевина, биран је 
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за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије, 
потпредседник Народне скупштине, члан делегација у Савету Европе, члан 
делегација у парламентарној скупштини ОЕБС, члан Парламентарне мреже 
Светске банке и ММФ итд. Обављао је функције у органима управљања: члан 
Управног одбора Грађевинске дирекције Србије, члан Савета Дирекције за 
обнову и развој Колубарског округа, члан Управног одбора Урбанистичког 
завода града Београда, члан Управног одбора Електропривреде Србије итд. 

Аутор је и предлагач Закона о Државној ревизорској институцији, учествовао у 
изради Устава Републике Србије. 

Аутор је већег броја презентованих научних и стручних радова, објављених у 
часописима и презентованих на међународним и домаћим научним скуповима 
из области грађевинарства и финансија. 

Радио за већи број архитектонских бироа као пројектант конструкције. Аутор је 
великог броја конструкција изведених објеката.  

Положио је стручни испит за овлашћеног грађевинског инжењера и има 
пројектантску лиценцу 310. 

Говори енглески и руски језик. 

Ожењен је и отац сина и ћерке. 
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2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА  

2.1. Кретање у служби 

 
У предузећу „Енергопројект“ Београд, запослен је у периоду од 1993. до 1995. 
године. 

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду запослен је у звању 
Асистент-приправник на Катедри за статику конструкција у периоду од 1995. 
до 2001. године. Учествовао је у настави на следећим предметима: Статика 
архитектонских конструкција, Механика и отпорност материјала и Бетонске 
конструкције. У периоду од 2004. до 2005. године ангажована је као хонорарни 
сарадник на предмету Бетонске конструкције, а од 2013 анагажован је на 
предмету Студио пројекат 2.  

 
У периоду од 2001. године радио је у државним институцијама, предузећима, 
међународним организацијама: 

− у Влади Републике Србије обављао је функцију заменика министра у 
Министарству урбанизма и грађевине, 2001. године, 

− народни посланик у Народној скупштини Републике Србије: 2004., 
2007., 2008. и 2012. године, 

− потпредседник Народне скупштине у три мандата.  

− У Народној скупштини: 

− члан више скупштинских одбора и радних тела. 
− председник Одбора за урбанизам и грађевину у НСРС, 2004. 

године, 
− председник одбора за привреду, 2007. године, 
− заменик председника одбора за уставна питања у период од 

2008. до 2012. године, 
− заменик председника одбора за финансије: 2004. ,2007. и 

2012. године, 
− члан одбора за финансије у четири мандата, 
− предлагач великог броја усвојених закона и других прописа, 
− аутор и предлагач Закона о Државној ревизорској институцији, 
− учествовао у изради Устава Републике Србије 2006. године, 

 
− члан делегација у Савету Европе, 2012. године, 

− члан делегација у парламентарној скупштини ОЕБС у периоду од 2006. 
до 2012. године, 

− члан Парламентарне мреже Светске банке и ММФ у периоду од 2004. 
до 2014. године. 
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У периоду од 2001, године обављао је следеће функције у органима 
управљања: 

− члан Управног одбора Грађевинске дирекције Србије у периоду од 
2001. до 2002. године, 

− члан Управног одбора Саобраћајног института „ЦИП“ у периоду 2001. 
до 2002. године, 

− члан Савета Дирекције за обнову и развој Колубарског округа у 
периоду 2001. до 2002. године, 

− члан Управног одбора Урбанистичког завода града Београда у периоду 
2002. до 2003. године, 

− члан Управног одбора Електропривреде Србије 2004. године, 
− члан Управног одбора „Телекома Србије“ у периоду 2004. до 2009. 

године, 
− члан Скупштине „Нафтне индустрије Србије“ у периоду 2005. до 2008. 

године, 
− члан Управног одбора Акредитационог тела СиЦГ у периоду од 2005. 

до 2006. године. 
 
У периоду од 2014. године: 

− Директор Института за јавне финансије од 2014. године, 
− консултант УНДП од 2014. године, 
− консултант Вестмистер фондације за демократију од 2014. године, 
− консултант УСАИД од 2014. године, 
− консултант СИГМА од 2015. године. 

 

2.2. Учешће у настави 

На Грађевинском факултету у Београду, Универзитет у Београду, био је 
ангажован као хонорарни сарадник на предмету Бетонски мостови, у периоду 
од 1993. до 1995. године.  

Асистент приправник у периоду од 1995. до 2001, године, на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, на Катедри за статику конструкција и 
учествује у настави на предметима: Статика архитектонских конструкција, 
Механика и отпорност материјала и Бетонске конструкције. 

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, у периоду од 2004. до 
2005. године Радојко Обрадовић ангажован је као хонорарни сарадник на 
предмету Бетонске конструкције, а од 2013. анагажован је на предмету Студио 
пројекат 2. 
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3. НАУЧНИ РАД 

3.1. Тезе и дисертације 

- Магистарски рад: Анализа утицаја повећаног саобраћаног 
оптерећења на мостове система континуалног носача, Грађевински 
факултет у Београду, Универзитет у Београду, 2010. године, 

- Докторска дисертација: Експериментално-теоријска анализа примене 
бала сламе у конструкцијама, Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду, 2015. године, 

Последипломске студије завршио је на Грађевинском факултету у Београду, 
Универзитет у Београду, а магистарску тезу под насловом „Анализа утицаја 
повећаног саобраћајног оптерећења на мостове система континуалног 
носача“ кандидат је одбранио 26. октобра 2010. године на Грађевинском 
факултету у Београду, Универзитет у Београду.  

Магистарска теза припада научном пољу техничко-технолошких наука. У 
магистарској тези анализирани су прописи који су примењивани на нашим 
просторима за прорачун армирано-бетонских мостова и промене у 
саобраћајном оптерећењу које је сваки наредни пропис дефинисао. 

Проучавана тема представља истраживања из ове области која у нашој науци 
и пракси до сада готово да нису изучавана. Она у себи обједињују 
истраживања из ове области започета на последипломским студијама, као и 
стечено искуство аутора у пракси. Урађено је оригинално истраживање.  

Рад је изузетно значајан, јер је по први пут направљена анализа повећаног 
саобраћајног оптерећења увођењем нових прописа, а као резултат нових 
превозних средстава која су у примени. На примерима мостова система 
континуалног носача анализиран је повећани утицај у меродавним пресецима 
и у зависности од прописа анализирана су повећања појединих утицаја.  

У раду су доказана повећања утицаја, што указује на потребу да се армирано-
бетонски мостови пројектовани по ранијим прописима морају примењивати 
или по посебном режиму или је неопходно извршити ојачања да би могли да 
се примењују према захтевима савремених прописа, односно према условима 
која поставља саобраћај у данашње време. 

Докторску дисертацију под насловом „Експериментално-теоријска анализа 
примене бала сламе у конструкцијама” кандидат је одбранио 4. јула 2015. 
године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.  

Ова тема припада научном пољу техничко-технолошких наука. Докторска 
дисертација се односи на анализу примене балиране сламе за изградњу 
објеката, што је прихватљиво са више аспеката, од еколошког, до економског, 
и као таква има велики и научни и друштвени значај. Предмет истраживања 
односи се на анализу свих потребних аспеката материјала, који омогућавају 
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квалитативну и квантитативну анализу на основу које је могуће сагледати све 
аспекте примене у грађевинарству. Анализиране су карактеристике 
материјала, а посебна вредност је утврђивање свих карактеристика 
материјала, бала сламе, који се примењује у практично немодификованој 
форми, то јест без било каквих додатних обрада које би подигле вредност 
бала сламе, а тиме и поскупеле изграђени објекат.  

Остварени су следећи научни резултати истраживања: Испитивањем је 
утврђено да стандардне бале сламе располажу карактеристикама довољним 
да их је могуће примењивати у конструкцијама без додатне обраде 
(неопходно је водити рачуна само о врстама веза); Под утицајем радног 
оптерећења утврђени су модули еластичности који омогућавају примену у 
конструкцијама; Анализиране се реолошке особине и дефинисани су услови 
под којима се не доводи у питање употребљивост објеката од бала сламе; 
Теоријском анализама утврђено је да по питању осталих особина нема 
препрека за примену бала сламе у конструкцијама; Економска анализа 
показује да се применом овог материјала обезбеђују значајне финансијске 
уштеде. 

Допринос ове докторске дисертације је доказана почетна претпоставка да је 
бале сламе могуће примењивати за изградњу објеката. Материјал се у Србији 
није примењивао осим у спорадичним случајевима. Аутор је анализирао 
могућност примене пшеничних двожичних бала сламе за изградњу носећих 
зидова објеката. Истраживање је недвосмислено показало да је могуће 
примењивати бале сламе без додатне обраде. Пошто је истраживање 
обухватило и анализу осталих особина, аутор је доказао да нема препрека за 
градњу објеката од бала сламе. Ограничења су минимална, и кроз решавање 
одговарајућих конструктивних детаља отклањају се сви евентуални проблеми. 

Ово је прво овакво истраживање у Србији и показало је да бале сламе 
представљају истовремено и носећи елемент конструкције и изолацију. А 
доказана је и велика економска оправданост примене бала сламе. 

Резултати овог рада поред научног имају и несумњив стручни квалитет, и 
намењени су стручној јавности – пројектантима архитектонске и грађевинске 
струке. Овај рад је први рад из ове области који на систематизован, целовит и 
мултидисциплинарни начин третира тему примена бала сламе. 

Истраживање указује и на неопходност наредних корака, као и израду 
правилника чиме се отвара могућност за широку примену. 

Ово истраживање допринеће већој афирмацији примене бала сламе у 
архитектонској и грађевинској пракси. Резултати овог истраживања поред 
истраживачког и теоријског значаја имају и практичну примену и биће од 
велике користи пројектантима и извођачима радова. 

Рад је показао да не постоје препреке за практичну примену материјала у 
конструкцији. Реч је о практично неограниченом ресурсу. Ради се о 
једногодишње обновљивом материјалу кога има на читавој територији 
републике и може се користити без додатних обрада. Материјал је по природи 
такав да не захтева ни велику стручност, па и тиме отвара могућност за 
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коришћење. Све карактеристике указују на погодност примене, а при томе су 
ефекти на животну средину више него позитивни.  

4. НАУЧНИ РАДOВИ OБJАВЉEНИ У ЧАСOПИСИМА 

4.1. Радови у научном часопису међународног значаја објављени у 
целини (М 24): 

1. Радојко Обрадовић, Марјана Стругар, рад “Planned Transformations 
Within Residential Structure In The Central Zone Of Belgrade“, 
SPATIUM International Review No. 33, June 2015, Institute of 
Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, IAUS, Belgrade, 
Serbia, ISSN 1450-569X, стр. 84-91., Spatium. DOI: 
10.2298/SPAT1533084O, 

2. Драгана Васиљевић Томић, Радојко Обрадовић, рад “Architecture – 
Inclusive Culture Protection of Person With Disabilities“, рад прихваћен 
за публиковање, са позитивним рецензијама два рецензента, 
FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering, 
UDC 72-056.26 (у прилогу Потврда 1). 

4.2. Рад у научном часопису националног значаја објављен у целини 
(М 52): 

1. Љубомир Влајић, Радојко Обрадовић, рад „Експериментално-
теоријска анализа као подлога за верификацију рачунског модела 
на примеру кровне конструкције спортске дворане у Бајиној 
Башти“, Зборник радова Грађевинског факултета у Суботици 12/99. 

5. РАДОВИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПOВИМА 

5.1. Предавања по позиву на међународним научним скуповима 
објављена у целини (М31): 

1. Радојко Обрадовић, „Concessions – Serbian Experience“, 1st 
International Congress on Public Procurement, Portorož, Sovenija, 23. 
and 24. April 2015., pp 86-95, ISBN 978-961-204-580-7 (у прилогу 
Потврда 2), 

2. Радојко Обрадовић, „Грађење објеката балама сламе“, 
Конференција Савремена грађевинска пракса 2015., Андревље, 
стр. 109-116, ISBN 978-86-7892-685-3 (У прилогу Потврда 3), 
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5.2. Радови у зборнику радова са међународног научног скупа 
објављени у целини (М33): 

1. Милорад Ристић, Љубомир Влајић, Радојко Обрадовић, Градимир 
Срећковић, „Верификација прорачунског модела“, ЈДГК 
Симпозијум, Врњачка Бања 1.-3. новембар 2000., I-26, стр 313-317, 

2. Радојко Обрадовић, A csatlakozas egyedi buktatoi, Nemzetkozi 
szimpozium, Budapesten 2003. Октобер 30, ISBN: 963-865-714-6, стр 
173-182, 

3. Радојко Обрадовић, Одржавање објеката у складу са Законом о 
планирању и изградњи, Зборник радова осмог научно-стручног 
међународног саветовања Савеза грађевинских инжењера Србије, 
Борско језеро 14.-16. мај 2013., ISBN 978-86-88897-03-7,  

4. Радојко Обрадовић The Rheological Properties of Straw Bale Walls, 
International Conference Material, Methods and Technologies 11-15 
June 2014., Elenite, Bulgaria. 

5. Драгана Васиљевић Томић, Радојко Обрадовић, “Protection of 
Person With Disabilities: Implementation of Accessibility Standards”, 
1st International Academic Conference on Places and Technologies, 
Places and Technologies 2014, April 3-4 2014, Belgrade, Serbia,  
pp. 160-166, ISBN 978-86-7924-114-6, 

6. СТРУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

1. Марјан Николов, Радојко Обрадовић, Габријела Димовска, 
Парламентите и буџетскиот и финансиски надзор во земјите од 
западен Балкан, Скопје 2015., ISBN 978-608-4773-17-7. 

2. Marjan Nikolov, Radojko Obradović, Gabrijela Dimovska, Parlamentarni 
i budžetski u finansijki nadzor u zemljama zapadnog Balkana, Skoplje 
2015., ISBN 978-608-4773-18-4. 

3. Marjan Nikolov, Radojko Obradović, Gabrijela Dimovska, Parlamentet 
dhe mbikeqyrja buxhetore dhe financiare ne vendet e Ballkanit 
perendimor, Shkup 2015., ISBN 978-608-4773-19-1. 

4. Marjan Nikolov, Radojko Obradović, Gabrijela Dimovska, The 
Parliaments and Budgetary Financial Oversight in the Western Balkans, 
Skoplje 2015., ISBN 978-608-4773-21-4. 
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7. СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ 

Завршио школу за државног ревизора у Државној ревизорској 
институцији (2013.), положио испите и стекао звање Државни ревизор 
(2015.).  

Усавршавао се у ИМФ и Joint Vienna Institute (2005., 2007., 2008., 2010., 
2013., 2014), Vienna, Austria 

Усавршавао се на Харвард Универзитету, USA (2013., 2014.). 

Усавршавао се у Светској банци, Wahington DC, USA (2005., 
2007.,2008.,2010.,2013.,2014.). 

Завршио курс Financial Markets, Yale USA (код prof. Robert J.Shiller 
(Nobel Memorial Price in Economic 2013.), 2014.). 

Учествовао на бројним едукацијама, курсевима и семинарима из 
различитих области. 

8. СТРУЧНА OСТВАРEЊА 

Као грађевински инжењер пројектовао, извео или водио надзор на 250 
објеката у више од двадесет земаља света (Србија, Босна и Херцеговина, 
Црна Гора, Хрватска, Косово, Румунија, Швајцарска, Грчка, Турска, Русија, 
Украјина, Перу, Нигерија, Гана, Зимбабве, Италија, Кина, Шри Ланка....)  

8.1. Стручни рад: 

- Члан Инжењерске коморе Србије, 
- Технички директор на пројектима изградње зграда Народне банке 

Русије у Казању и Аљметјевску, Русија (1995.-1997., вредност 
пројекта 25.000.000,00 USD).  

- Заменик председника Комисије за лиценце (2001.-2002., стручна 
комисија за лиценцирање фирми које се баве пословима у 
грађевинарству). 

- Заменик председника Републичке ревизионе комисије (2001.-2002., 
стручна комисија која ревидује најзначајније пројекте од значаја за 
Републику Србију). 

- Члан Комисије за планове Скупштине града Београда (2004.-2005.). 
- Посебни Саветник Министра грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре (2014.- 
- Члан Републичке ревизионе комисије (2014.-, стручна комисија која 

ревидује најзначајније пројекте од значаја за Републику Србију). 

ИЗВЕШТАЈ Комисије о пријављеном кандидату за избор наставника у звање доцента за ужу научну,  
односно уметничку област: „Архитектонско конструктерство“, на Департману за архитектонске технологије  Страна 10/25 
 



- члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије (2014-.). 
- Координатор пројеката: Земун-Борча, Обилазница око Београда, 

Коридор XI (деоница Обреновац-Уб) (2014.-).  
- Руководилац пројекта Изградња и модернизација пруге Београд-

Будимпешта (2015.-). 
- Члан Радне групе за концесије Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре (2014.-2015.). 

8.2. Пројекти: 

Неки од најзначајнијих објеката:  
- санација бетонске бране Бајина Башта (1995.), 
- подземна железничка станица „Вуков споменик“ (1993-1995.), 
- постројење за пречишћавање воде „Јарославље“, Јарославље, Русија 

(1994.-1996.), 
- зграда Народне банке Русије, Казањ, Русија (1996.-1997.), 
- Антенски стуб на планини Јагодња (2000.), 
- тржни центар у Нушићевој улици (1993.), 
- Београд; постројење за пречишћавање воде Макиш, Београд (1995.), 
- спортска дворана „Дом кошарке“, Београд (1998.), 
- санација спортске дворане „Бајина Башта“, Бајина Башта (2000.), 
више стамбених и пословних објеката, мостова... 

8.3.  Стручни надзор над извођењем радова: 

- Главни инжењер надзора на Пројекту изградње постројења за 
пречишћавање воде „Јарослављ“, Јарослављ, Русија, 1994. - 1995. 
година, вредност пројекта око 50.000.000 USD. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ Комисије о пријављеном кандидату за избор наставника у звање доцента за ужу научну,  
односно уметничку област: „Архитектонско конструктерство“, на Департману за архитектонске технологије  Страна 11/25 
 



ТАБЕЛА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА 
Име и презиме: 
 
др РАДОЈКО 
ОБРАДОВИЋ 
дипл.инж.грађ. 

Звање у које се 
бира: 

 
Доцент /први избор 

Ужа научна, 
односно уметничка 
област за коју се 
бира: 
Архитектонско 
конструктерство 

Научне публикације 
Број публикација у 

којима је једини или 
први аутор 

Број публикација у 
којима је аутор, а 
није једини или 

први 
Рад у научном часопису 
међународног значаја 
верификованог посебном 
одлуком објављен у 
целини  

М24 1 1 

Рад у научном часопису 
националног значаја 
објављен у целини 

М52  1 

Предавања по позиву на 
међународним научним 
скуповима објављена у 
зборницима радова 

М31 2  

Рад у зборнику радова са 
међународног научног 
скупа објављен у целини 

М33 3 2 

 
Назив часописа са ЅСI листе или рад у научном часопису међународног 
значаја верификованог посебном одлуком објављен у целини: 
- Радојко Обрадовић, Марјана Стругар, рад “Planned Transformations Within 

Residential Structure In The Central Zone Of Belgrade“, SPATIUM International 
Review No. 33, June 2015, Institute of Architecture and Urban & Spatial 
Planning of Serbia, IAUS, Belgrade, Serbia, ISSN 1450-569X, стр. 84-91., 
Spatium. DOI: 10.2298/SPAT1533084O, 

- Драгана Васиљевић Томић, Радојко Обрадовић, рад “Architecture – 
Inclusive Culture Protection of Person With Disabilities“, рад прихваћен за 
публиковање, са позитивним рецензијама два рецензента, FACTA 
UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil Engineering, UDC 72-056.26  
(у прилогу Потврда 1). 
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9. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКОГ И 
ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 

Комисија се у свом раду руководила према следећим документима:  
- Закон о високом образовању („Сл. Гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-

аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15-аутентично 
тумачење и 68/15)  

- Статут Aрхитeктoнскoг Факултета у Београду, чл. 118, 119. и 122. („Сл. 
билтен АФ", број 105/15 – пречишћен текст) 

- Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, чл. 
04 тачка В („Гласник Универзитета у Београду“, Година LIII, бр. 183, 
12.02.2015.) 

 

 

др Радојко Обрадовић испуњава све формалне и суштинске критеријуме 
прописане овим актом: 

1. поседује научни степен доктора наука, 
2. има 2 (два) рада (потребан најмање 1 рад) у научним часописима 

међународног значаја (часописима међународног значаја 
верификованог посебном одлуком М24) 

3. има 1 (један) рад (потребно најмање 1 рад) објављен у научном 
часопису националног значаја објављен у целини после избора у 
звање доцента, 

4. има 2 (два) предавања по позиву на међународним научним скуповима 
објављена у зборницима радова (потребан је најмање 1 рад 
презентован на међународним или домаћим научним скуповима), 

5. има 6 (шест) радова у зборницима радова са међународних научних 
скупова објављених у целини, 

6. има чланство и функције у домаћим научним и струковним 
организацијама. 

9.1. Научно-истраживачки рад 

9.1.1.  Стицање формалних квалификација 

Од самог почетка научно–истраживачког рада др Радојко Обрадовић 
интересује се обликовање и пројектовање конструктивних склопова, 
прорачун конструкција - статику конструкција, конструкције и 
материјале, технологију материјала и њихову адекватну примену, са 
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посебним освртом на бетон и бала сламу. Своја истраживања 
усмерава на следеће подобласти: 
- пројектовање савремених конструкција у армираном бетону, 
- пројектовање и анализа конструктивних система у савременој 

архитектонској пракси, 
- управљање пројектима, 
- примена алтернативних материјала у конструкцијама, 
- пројектовање и прорачун конструкција формираних од бала сламе. 

Ове области директно су усмерене на ужу научну, односно уметничку 
област: „Архитектонско конструктерство” и налазе примену у оквиру 
предмета из те области.  

У својој магистарској тези под насловом „Анализа утицаја повећаног 
саобраћајног оптерећења на мостове система континуалног 
носача“ Радојко Обрадовић анализира прописе који су примењивани 
на нашим просторима за прорачун армирано-бетонских мостова и 
промене у саобраћајном оптерећењу које је сваки наредни пропис 
дефинисао.  

Проучавана ове тема представља истраживања из ове области која у 
нашој науци и пракси до сада готово да нису изучавана. Она у себи 
обједињују истраживања из ове области започета на последипломским 
студијама, као и стечено искуство аутора у пракси. Урађено је 
оригинално истраживање.  

Рад анализира ситуације са којима се објекти, посебно мостови и 
објекти саобраћајне инфраструктуре суочавају свакодневно. 
Савремене технологије и економски захтеви изискују производњу 
возних средстава све веће носивости, а тиме се и оптерећена на 
конструкције временом повећавају и питање је у ком тренутку се 
угрожавају границе сигурности. 

У раду су ализирана повећана саобраћајна оптерећења и резултати 
стварају предуслове да се у експлоатацији обавезно анализирају сви 
елементи мостовских конструкција и по потреби благовремено 
предложе модели санација, односно евентуално режими саобраћаја 
под којима су мостовске конструкције безбедне за употребу. 

У докторској дисертацији под насловом „Експериментално-теоријска 
анализа примене бала сламе у конструкцијама” кандидат се бави 
даљим истраживањем конструктивних склопова са тежиштем на 
примени бала сламе  

Ова тема припада научном пољу техничко-технолошких наука. 
Докторска дисертација се односи на анализу примене балиране сламе 
за изградњу објеката, што је прихватљиво са више аспеката, од 
еколошког, до економског, и као таква има велики и научни и 
друштвени значај. Предмет истраживања односи се на анализу свих 
потребних аспеката материјала, који омогућавају квалитативну и 
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квантитативну анализу на основу које је могуће сагледати све аспекте 
примене у грађевинарству. Анализиране су карактеристике материјала, 
а посебна вредност је утврђивање свих карактеристика материјала, 
бала сламе, који се промењује у практично немодификованој форми, то 
јест без било каквих додатних обрада које би подигле вредност бала 
сламе, а тиме и поскупеле изграђени објекат.  

Остварени су следећи научни резултати истраживања: Испитивањем је 
утврђено да стандардне бале сламе располажу карактеристикама 
довољним да их је могуће примењивати у конструкцијама без додатне 
обраде (неопходно је водити рачуна само о врстама веза); Под 
утицајем радног оптерећења утврђени су модули еластичности који 
омогућавају примену у конструкцијама; Анализиране су реолошке 
особине и дефинисани су услови под којима се не доводи у питање 
употребљивост објеката од бала сламе; Теоријским анализама 
утврђено је да по питању осталих особина нема препрека за примену 
бала сламе у конструкцијама; Економска анализа показује да се 
применом овог материјала обезбеђују значајне финансијске уштеде. 

Научни допринос ове докторске дисертације и њеног истраживања у 
оквиру теорије конструкција, огледа се у доказаној почетној 
претпоставци да је бале сламе могуће примењивати за изградњу 
објеката. Материјал се у Србији није примењивао осим у спорадичним 
случајевима. Аутор је анализирао могућност примене пшеничних 
двожичних бала сламе за изградњу носећих зидова објеката. 
Истраживање је недвосмислено показало да је могуће примењивати 
бале сламе без додатне обраде. Пошто је истраживање обухватило 
анализу и осталих особина, аутор је доказао да нема препрека за 
градњу објеката од бала сламе. Ограничења су минимална, и кроз 
решавање одговарајућих конструктивних детаља отклањају се сви 
евентуални проблеми. 

Ово је прво овакво истраживање у Србији и показало је да бале сламе 
представљају истовремено и носећи елемент конструкције и изолацију. 
А доказана је и велика економска оправданост примене бала сламе. 

Резултати овог рада поред научног имају и несумњив стручни 
квалитет, намењени су стручној јавности – пројектантима 
архитектонске и грађевинске струке. Овај рад је први рад из ове 
области који на систематизован, целовит и мултидисциплинарни начин 
третира тему примена бала сламе. 

Истраживање указује и на неопходност наредних корака, као и израду 
правилника чиме се отвара могућност за широку примену. 

Ово истраживање допринеће већој афирмацији примене бала сламе у 
архитектонској и грађевинској пракси. Резултати овог истраживања 
поред истраживачког и теоријског значаја имају и практичну примену и 
биће од велике користи пројектантима и извођачима радова. 

ИЗВЕШТАЈ Комисије о пријављеном кандидату за избор наставника у звање доцента за ужу научну,  
односно уметничку област: „Архитектонско конструктерство“, на Департману за архитектонске технологије  Страна 15/25 
 



Рад је показао да не постоје препреке за практичну примену 
материјала у конструкцији. Реч је о практично неограниченом ресурсу. 
Ради се о једногодишње обновљивом материјалу кога има на читавој 
територији републике и може се користити без додатних обрада. 
Материјал је по природи такав да чак не захтева ни велику стручност, 
па и тиме отвара могућност за коришћење. Све карактеристике указују 
на погодност примене, а при томе су ефекти на животну средину више 
него позитивни.  

9.2. Научни радови  

Др Радојко Обрадовић је као резултат свог досадашњег научног рада, 
публиковао више радова из уже научне, односно уметничке области 
„Архитектонско конструктерство” за које се бира у наставничко звање. 
 
Комисија посебно истиче следеће радове публиковане: 

-  два рада које је кандидат као аутор или коаутор у научном часопису 
међународног значаја верификованог посебном одлуком објављен у 
целини (М 24): 

- Радојко Обрадовић, Марјана Стругар, рад “Planned Transformations Within 
Residential Structure In The Central Zone Of Belgrade“, SPATIUM 
International Review No. 33, June 2015, Institute of Architecture and Urban & 
Spatial Planning of Serbia, IAUS, Belgrade, Serbia, ISSN 1450-569X, стр. 84-
91., Spatium. DOI: 10.2298/SPAT15 33084O 

- Драгана Васиљевић Томић, Радојко Обрадовић, рад “Architecture – 
Inclusive Culture Protection of Person With Disabilities“, рад прихваћен за 
публиковање, са позитивним рецензијама два рецензента, FACTA 
UNIVERSITATIS, Series: Architecture and Civil, UDC 72-056.26  
(у прилогу Потврда 1), 

-  један рад које је кандидат као аутор објавио у научном часопису 
националног значаја објављен у целини (М 52): 

- Љубомир Влајић, Радојко Обрадовић, рад „Експериментално-теоријска 
анализа као подлога за верификацију рачунског модела на примеру 
кровне конструкције спортске дворане у Бајиној Башти“, Зборник радова 
Грађевинског факултета у Суботици 12/99. 

-  два предавања по позиву на међународним научним скуповима 
објављена у целини: 
1. Радојко Обрадовић, „Concessions – Serbian Experience“, 1st International 

Congress on Public Procurement, Portorož, Sovenija, 23. and 24. April 
2015., pp 86-95, ISBN 978-961-204-580-7 (у прилогу Потврда 2), 
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2. Радојко Обрадовић, „Грађење објеката балама сламе“, Конференција 
Савремена грађевинска пракса 2015., Андревље, стр. 109-116, ISBN 
978-86-7892-685-3 (У прилогу Потврда 3), 

-  пет радова у зборницима радова са међународних научних скупова 
објављених у целини: 
1. Милорад Ристић, Љубомир Влајић, Радојко Обрадовић, Градимир 

Срећковић, „Верификација прорачунског модела“, ЈДГК Симпозијум, 
Врњачка Бања 1.-3. новембар 2000., I-26, стр 313-317, 

2. Радојко Обрадовић, A csatlakozas egyedi buktatoi, Nemzetkozi 
szimpozium, Budapesten 2003. Октобер 30, ISBN: 963-865-714-6, стр 173-
182, 

3. Радојко Обрадовић, Одржавање објеката у складу са Законом о 
планирању и изградњи, Зборник радова осмог научно-стручног 
међународног саветовања Савеза грађевинских инжењера Србије, 
Борско језеро 14.-16. мај 2013., ISBN 978-86-88897-03-7,  

4. Радојко Обрадовић The Rheological Properties of Straw Bale Walls, 
International Conference Material, Methods and Technologies 11-15 June 
2014., Elenite, Bulgaria. 

5. Драгана Васиљевић Томић, Радојко Обрадовић, “Protection of Person 
With Disabilities: Implementation of Accessibility Standards”, 1st 
International Academic Conference on Places and Technologies, Places and 
Technologies 2014, April 3-4 2014, Belgrade, Serbia,  
pp. 160-166, ISBN 978-86-7924-114-6, 

Научно истраживачки рад др Радојка Обрадовића посебно се огледа у учешћу 
на међународним научним и стручним скуповима и конференцијама. 
Наведена истраживања, сажета у радовима на овим међународним скуповима 
значајно доприносе развоју научне мисли у нашим научним круговима, као и 
на ширем научном плану, а такође и у савременој архитектонској и 
конструктерској пракси. 

Комисија наглашава да сви научни радови кандидата публиковани у 
саопштењима на међународним научним скуповима представљају значајан 
допринос за развој уже научне, односно уметничке области „Архитектонско 
конструктерство”.  

10. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Комисија посебно цени педагошки рад др Радојка Обрадовића који је уочен у 
периоду рада на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у звању 
асистента приправника и касније као сарадника у настави. 

У оквиру Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције на Основним 
академским студијама на Архитектонском факултету Универзитета у 
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Београду, у сарадњи са проф. др Миланом Глишићем, в.проф. др Јеленом 
Ивановић Шекуларац, в.проф. др Ненадом Шекуларцем и доц. мр. Наташом 
Ћуковић Игњатовић у чијим је студијима кандидат активно учествовао у 
реализацији наставе, као и непосредном веома успешном раду са студентима 
и њиховој едукацији у циљу што бољег усвајања неопходних знања из 
области статике архитектонских конструкција и материјализације 
архитектонског простора, неопходних за архитекту пројектанта.  

На основу свега наведеног, Комисија закључује да је др Радојко Обрадовић 
својим радом кроз вежбања и друге облике наставе показао да је посвећен 
унапређењу и обогаћивању наставе на Архитектонском факултету Београду, 
непосредном раду са студентима, те да су све друге активности кандидата у 
професионалној каријери посредно или непосредно биле усмерене ка 
преношењу својих знања и искустава поред студената и на широку стручну 
јавност. 

11. ОЦЕНА О АНГАЖОВАЊУ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Својим досадашњим радом на Архитектонском факултету у Београду др. 
Радојко Обрадовић показао је да је уложио труд у активности везане за 
функционисање Катедре за Статику конструкција на Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду, у периоду када је био запослен као 
асистент приправник од 1995. до 2001. године. 

Током година, као сарадник, др Радојко Обрадовић помагао је у извођењу 
наставе на предметима на Катедри за Статику конструкција на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. У једном мандату од 
1995. до 1997. године био је секретар ове Катедре у време када је шеф 
катедре био проф. др Војислав Кујунџић. 

Треба истаћи улогу и помоћ коју је кандидат пружао предметном наставнику 
проф. др Милану Глишићу и в.проф. др Ненаду Шекуларцу кроз предмет 
Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције на Основним академским 
студијама. 

Аутор је великог броја идејних решења, идејних пројеката, главних 
архитектонско грађевинских пројеката и реализованих објеката у земљи и 
иностранству, као и стручних студија. 
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12. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

12.1. Закључно мишљење 

Др Радојко Обрадовић је током двадесетдвогодишњег професионалног рада 
остварио значајне резултате на свим пољима свог рада – научног, педагошког 
и стручног. Сагледавање и вредновање његовог научног, педагошког, 
професионалног и друштвеног рада, показује да је реч о једном вредном 
научнику, педагогу и стручњаку. Посматрајући његов досадашњи 
професионални рад примећујемо изразиту темељност, свестраност, али и 
изузетну озбиљност и посвећеност у приступу различитим областима науке, 
струке и наставе. 

На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом резултата 
научно-истраживачког, педагошког и стручног рада кандидата Комисија 
закључује да је др Радојко Обрадовић стекао углед свестраног и веома 
успешног научног радника и стручњака, који тежи непрестаном иновирању 
струке, кроз примену системског и мултидисциплинарног приступа као и 
повезивању теорије и праксе у свом професионалном раду. 

Кандидат др Радојко Обрадовић има научни степен доктора наука - 
архитектура (М71), способност за наставни рад, научне, односно стручне 
радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, и 
то: два рада објављена у научном часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком (М24), пет радова са међународних научних 
скупова објављених у зборницима радова у целини (М33) и два предавања по 
позиву на међународним научним скуповима објављена у целини (М31) као и 
бројне стручно-уметничке и стручне радове.  

12.1.1. Резултати научног и истраживачког рада 

Узимајући у обзир сав допринос остварен у научном, педагошком и 
стручном раду др Радојко Обрадовић, Комисија посебно истиче 
следеће резултате које кандидат наводи у својој пријави: 

- Докторску дисертацију из научне области архитектура и 
урбанизам, ужа научна, односно уметничка област: „Архитектонско 
конструктерство”, која представља студију у домену статике 
инжењерских конструкција у области примене бала сламе као 
грађевинског материјала при изградњи архитектонских објеката 

Научни допринос докторске дисертације и њеног истраживања у 
оквиру теорије конструкција, огледа се у дефинисању и прецизној 
анализи концепта, формулисању проблема и успостављању 
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логичног оквира за његово разумевање и објашњење као и 
могућности његовог лоцирања у контекст конкретне праксе. То 
потврђује и чињеница да постављени методолошки приступ и 
успостављен систем евалуације решења примене бала сламе 
приликом изградње објекта представљају унапређење научне мисли 
у области теорије пројектовања архитектонских форми и доприносе 
развоју примене бала сламе као конструктивног материјала у 
процесима пројектовања и извођења објеката у домаћој и светској 
пракси. Кроз проверу могућности и карактеристика којима овај 
материјал располаже утврђено је колики су капацитети балиране 
сламе и која су ограничења примене, односно које услове треба 
задовољити да би се материјал примењивао у складу са сви 
прописима којима се гарантује стабилност и безбедност употребе. 
Истраживањем је остварен допринос како у архитектонским тако и у 
осталим техничким наукама које су уско повезане са пројектовањем 
и извођењем архитектонских објекта у чијој материјализацији се 
примењује бала слама као основни материјал за изградњу објеката. 
Резултати ове дисертације усмерени су не ужу научну и ширу 
стручну јавност.  

Докторска дисертација кандидата имаће и широку примену приликом 
пројектовања и формирања савремених објеката, а омогућава и 
градњу енергетски ефикасних објеката и објеката за широку 
примену. Истраживање може бити од велике користи и за градњу 
објеката за социјално становање, јер се објекти граде брзо, лако и 
веома су економски прихватљиви. Истраживање примене бала 
сламе у конструкцијама може бити од користи и архитектима-
пројектантима приликом решавања бројних других проблема са 
којима се суочавамо у савремном свету, јер осим конструктивне 
улоге овај тип решења има и у себи све елементе термичке и звучне 
изолације и није потребна никаква додатна обрада, а објекти имају и 
изузетно велики естетски квалитет, што утиче и на визуелни 
идентитет објекта. 

Обимно и сложено истраживање као и резултати анализе и критичко 
преиспитивање и упоређење примене овог материјала са свим 
предностима и ограничењима у односу на објекте и конструкције 
материјализоване од других материјала, указује на значај овог 
истраживања у предметној области архитектонско конструктерство.  
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- Научни рад из области архитектуре, урбанизма и грађевинарства, 
посебно из уже научне, односно уметничке области: „Архитектонско 
конструктерство” који је резултовао са: 
- 2 (два) рада у научном часопису међународног значаја 

верификованог посебном одлуком објављена у целини (М24),  
- 1 (један) рад у научним часописима националног значаја 

објављен у целини (М52), , 
- 2 (два) предавања по позиву на међународним научним 

скуповима објављена у целини (М31), 
- 5 (пет) радова у зборницима радова на међународним 

научним скуповима објављена у целини (М33). 
 

На основу изнетих резултата научног и стручног рада др Радојко Обрадовића 
Комисија сматра да је очигледно перманентно напредовање кандидата током 
досадашњег научно-истраживачког, педагошког и професионалног рада. 

Његов научно-истраживачки и стручни рад карактеришу високи научни 
домети, теоријска утемељеност, научна истрајност, систематичност и ширина 
сагледавања и разматрања разноврсних тема којима се бави, а највећи део 
њеног опуса и активности како у научном тако и у стручном, професионалном, 
раду односи се на ужу научну, односно уметничку области: „Архитектонско 
конструктерство”, за коју се кандидат и бира. 

Др Радојко Обрадовић у свом научном, професионалном, стручном и 
педагошком раду остварује константно напредовање и усавршавање. У свом 
приступу материји и проблемима из области архитектонског конструктерства, 
пројектовања и прорачуна архитектонских објеката кандидат показује изузетну 
методичност, стручно знање и зрелост у приступу и анализи свих задатака 
који се пред њега постављају као и доследност и прецизност у утврђивању 
циљева, доношењу закључака и изношењу сопствених резултата и ставова. 

Сви досадашњи научни радови кандидата пружају доказе да се ради о 
личности која се јасно определила за научни и стручни рад као и истраживање 
специфичних тема из уже научне, односно уметничке области: 
„Архитектонског конструктерства”. Осим тога Комисија истиче да је др Радојко 
Обрадовић својим радом, залагањем и постигнутим резултатима показао 
своје широко и свестрано знање и из других области, као и способност да га 
примени у настави и пренесе на студенте архитектуре. 
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12.2. Предлог комисије 
На основу детаљног увида у поднету документацију и анализом научно-
истраживачког, педагошког и стручног рада кандидата, као и на основу 
непосредног и вишегодишњег познавања његовог научног, стручног, 
педагошког и друштвеног рада, Комисија закључује да је др Радојко 
Обрадовић, дипл. грађ. инж.. својим досадашњим радом стекао углед 
свестраног и успешног научног радника и инжењера. 
На основу наведених референци може се закључити да др Радојко Обрадовић 
испуњава све суштинске и формалне услове за избор у звање доцента за ужу 
научну, односно уметничку област: „Архитектонско конструктерство”, на 
Департману за архитектонске технологије Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, прописане Законом о високом образовању  
Комисија стога са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду да прихвати овај Извештај и упути 
предлог Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука 
Универзитета у Београду да изабере др Радојка Обрадовића у звање 
доцента за ужу научну, односно уметничку област: „Архитектонско 
конструктерство”, на Департману за Архитектонске технологије 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
У Београду,  
октобар 2015. године  ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
др Ненад Шекуларац, дипл. инж. арх., предледник 
ванредни професор Архитектонског факултету  
Универзитета у Београду, 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
др Жикица Текић, дипл. инж. арх., члан 
ванредни професор Архитектонског факултету  
Универзитета у Београду,  

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
др Ружа Окрајнов-Бајић, дипл. грађ. инж., члан, 
доцент, Архитектонског факултету Универзитета у 
Београду,  

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
др Станко Брчић, дипл. грађ. инж., члан, 
редовни професор, Грађевинског факултета у 
Београду, Универзитета у Београду, у пензији 
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Прилог 3 
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