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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Булевар краља Александра 73 
Београд 
 
 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
 
 

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

о пријављеном кандидату за избор наставника у звање доцента за ужу 
научну, односно уметничку област: „Архитектонско конструктерство“, 

на Департману за архитектонске технологије 
 

в. проф. др Жикицe Текићa, дипл. инж. арх. 
 
 
 
На основу Одлуке Декана Архитектонског факултета у Београду бр. 02-11/1-48 од 
31.08.2015. године, а у складу са предлогом Департмана за архитектонске технологије, 
покренут је поступак и расписан је конкурс за избор једног наставника у звање доцента за 
ужу научну, односно уметничку област архитектонско конструктерство, на 
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, на одређено време у трајању од 
пет година. 
 
Конкурс је објављен у недељним новинама Националне службе за запошљавање 
″Послови″, дана 09.09.2015. године, а на основу општих и посебних услова предвиђених 
чланом 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ“, бр. 162/11-пречишћен текст, 172/13 и 178/14), Статутом Факултета („Сл. 
билтен АФ“, бр. 89/12-пречишћен текст и 98/14) и Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 
 
Одлуком Изборног већа Архитектонског факултета Универзитета у Београду бр. 01-
1379/2-4.2 од 14.09.2015. године, образована је Комисија за припрему Извештаја за избор 
кандидата по наведеном конкурсу, у следећем саставу: 
• Др Ненад Шекуларац, дипл. инж. арх. 

ванредни професор Архитектонског факултета у Београду, председник, 
• Др Жикица Текић, дипл. инж. арх. 

ванредни професор Архитектонског факултета у Београду, члан, 
• Др Ружа Окрајнов-Бајић, дипл. инж. грађ. 

доцент Архитектонског факултета у Београду, члан, 
• Др Станко Брчић, дипл. инж. грађ. 

редовни професор у пензији Грађевинског факултета у Београду, члан. 
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На основу увида у достављени конкурсни материјал, утврдио сам да се на расписани 
конкурс, у предвиђеном року, пријавио само један кандидат, др Радојко Обрадовић, 
дипломирани грађевински инжењер, број пријаве 02-1535/1 од 14.09.2015. године. У улози 
члана Комисије, а на основу детаљног увида у приложену документацију, подносим 
Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду ИЗДВОЈЕНО 
МИШЉЕЊЕ, у складу са Правилником о поступку предлагања за избор наставника и 
поступку за избор сарадника, члан 12. став 1. и став 4. 
 
У свом раду, руководио сам се према: 
  
• Закону о високом образовању,  

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-zakoni/Zakon-visoko-obrazovanje.pdf 
• Статуту Универзитета у Београду,  

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Statut-precisceni-2015.pdf 
• Статуту Архитектонског факултета (Услови за избор у звање наставника, чланови 118, 

119, 122, 123 и 124.),  
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/dokumenti_201314/Statut%20Arhitektonskog%20fakulteta%20u%20Beogr
adu.pdf 

• Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, 
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_o_izboru_u_zvanja.pdf 

• Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
пречишћени текст, од дана 12.02.2015. године, (″Гласник Универзитета у Београду″, 
година LIII, бр. 183), 
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/KriterijumiZaSticanjeZvanja-precisceni.pdf 

• Тумачењу одреднице ″SCI листа″ Националног савета за високо образовање, од дана 
15.01.2010. године, 
http://nsvo.etf.rs/SCI_lista_tumacenje.pdf 
http://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Dokumenti/SCI_lista_tumacenje.pdf 

• Категоризацији часописа, од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, 
http://www.mpn.gov.rs/casopisi/ 

• Критеријумима за одређивање категорије научних публикација, 
http://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Dokumenti/2008_pravilnik_o_nacinu_vrednov
anja.pdf 

• Документима која се односе на акредитацију студијских програма на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду. 
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_OASA/1415_OASA_Standardi.
pdf 
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_IASA/1415_IASA_Standardi.p
df 
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-
content/uploads/201415_programi/201415_dokumenti/1415_MASA/1415_MASA_Standardi
.pdf 
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ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ 
 
 
САДРЖАЈ: 
 

1. САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 
2. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА КОЈИ СЕ ТИЧУ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА 
3. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА КАНДИДАТА ПО ПИТАЊУ ОБЈАВЉЕНИХ  
 РАДОВА КОЈИ СЕ ТИЧУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
4. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА КАНДИДАТА ПО ПИТАЊУ ЧЛАНА 6.  
 КРИТЕРИЈУМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ  

  У БЕОГРАДУ 
5. РЕЛЕВАНТНОСТ НАВЕДЕНИХ РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА КОЈЕ СЕ ТИЧУ  
РАДА У ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И МЕЂУНАРОДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

6. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
7. ПРИЛОЗИ 

 
 
1. САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 
 
У пријави кандидата је наведено следеће: 

• Лични подаци, 
• Образовање и усавршавање, 
• Професионална биографија: 

- Грађевинарство, 
- Рад на факултетима у настави и научни рад, 
- Рад у државним институцијама, предузећима, међународним организацијама. 

• Остало, 
• Списак радова, 
• Прилози. 

 
 
2. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА КОЈИ СЕ ТИЧУ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА 
 
А. На основу Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 

пречишћени текст, од дана 12.02.2015. године, (″Гласник Универзитета у Београду″, 
година LIII, бр. 183), дефинисани су минимални услови за избор у звање доцента и 
они, између осталог, гласе (страна 5, табела В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА): 
 
1. Најмање један рад објављен и научном часопису са SCI листе, односно у 

часопису са SSCI или AHCI листе и 
2. Најмање један рад објављен у домаћем односно стручном часопису 

 
Б. У складу са тумачењем Националног савета за високо образовање, „под часописима 

са SCI листе подразумевају се часописи наведени у Thomson Reuters 
(http://science.thomsonreuters.com/ или http://www.scientific.thomson.com/index.html) 
Journal Citation Reports (JCR) листи, тј. часописи који имају impact factor“. 

 
В. Имајући у виду чињеницу да Сенат Универзитета у Београду није донео ОДЛУКУ О 

УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ЧАСОПИСА КОЈИ ЋЕ СЕ ВРЕДНОВАТИ У ПОСТУПКУ 
ИЗБОРА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА У ГРУПАЦИЈИ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА, 
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односно није утврђена листа часописа који ће се вредновати у поступку избора у 
звања наставника за Архитектонски факултет Универзитета у Београду, објављен 
рад у научном часопису категорије М24 не може бити замена за рад објављен и 
научном часопису са SCI листе, односно у часопису са SSCI или AHCI листе. 

 
Г. Према ПРАВИЛНИКУ о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача, Националног савета за научни и 
технолошки развој, категорије домаћих часописа су: 
• Водећи часопис националног значаја (М51) 
• Часопис националног значаја (М52) 
• Научни часопис (М53) 

 
Д. На основу Статута Универзитета у Београду, пречишћени текст, од дана 17.07.2015. 

године, (″Гласник Универзитета у Београду″, година LIII, бр. 186), чланом 125. који се 
односи на елементе за вредновање приликом избора у звања наставника, у ставу 2. 
члана 125. је наведено: објављени научни радови морају бити претежно из уже 
научне области за коју се кандидат бира. 
 

 
3. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА КАНДИДАТА ПО ПИТАЊУ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА КОЈИ 

СЕ ТИЧУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 
 
A. Кандидат не задовољава Критеријуме за стицање звања наставника на Универзитету 

у Београду, пречишћени текст, од дана 12.02.2015. године, (″Гласник Универзитета у 
Београду″, година LIII, бр. 183), односно: 

 
Кандидат нема рад објављен у научном часопису са SCI листе, односно у 
часопису са SSCI или AHCI листе. 

 
 
Б.  Доле наведени, објављени радови кандидата категорије М24 нису из уже научне 

области за коју се кандидат бира: 
 

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  
http://www.iaus.ac.rs/upload/download/spatium/Spatium_33.pdf 

(тема која се обрађује у раду је урбанистичко планирање, и нема додирних тачака 
са архитектонским конструктерством, које се односи на пројектовање, прорачун и 
извођење конструкција објеката високоградње) 
 

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) 
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/article/view/1040/745 

 
(тема која се обрађује у раду је позиција архитектуре у оквиру инклузивне културе, 
и нема додирних тачака са архитектонским конструктерством, које се односи на 
пројектовање, прорачун и извођење конструкција објеката високоградње) 
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В. Доле наведен, објављени рад кандидата не спада у категорију М52, односно не 
спада ни у једну од категорија часописа (М51, М52, М53), с обзиром да је рад објављен 
у зборнику радова, а не у часопису: 

 
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.  

Образложење: 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, појединим 
зборницима радова додељује категорије М51, М52 и М53, да би се као такви (као 
часописи) могли вредновати при избору у звања. Зборник радова Грађевинског 
факултета у Суботици је тек 2010. године сврстан у категорију М53, а 2013. године у 
категорију М52. Рад кандидата је објављен у зборнику радова, 1999. године, 
једанаест година пре него што је зборник радова сврстан у категорију часописа. 
Дакле, рад се не може сврстати у рад објављен у домаћем односно стручном 
часопису, односно наведени рад није у складу са условом који је јасно дефинисан 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. 

 
На основу наведеног, констатујем да кандидат, по питању објављених радова не 
испуњава минималне услове за избор у звање доцента, на основу Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.  
 
 
 
4. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА КАНДИДАТА ПО ПИТАЊУ ЧЛАНА 6. КРИТЕРИЈУМА ЗА 

СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 
 
 
Према члану 6. Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
″за избор у звање наставника на Архитектонском факултету у пољу уметности, 
односно у ужој уметничкој области, радови објављени у часописима са SCI, SSCI или 
АНСI листе могу да буду замењени следећим достигнућима: изведени објекат 
међународног значаја, објављен или приказан; награда на међународном конкурсу; 
учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом 
штампаним на једном од светских језика); учешће у жирију међународног конкурса; 
награда за дело у међународној или националној селкцији.″ 
 
У пријави кандидата је наведено 9 „најзначајнијих објеката“, као и реченица „више 
стамбених и пословних објеката, мостова...“, где кандидат даје само називе објеката и не 
прецизира о каквим пројектима је реч (идејно решење, идејни пројекат, пројекат за 
грађевинску дозволу, пројекат конструкције…). Такође, кандидат не прецизира да ли су 
наведени објекти изведени или не и не прецизира у ком својству је учествовао на 
наведеним пројектима, односно не може се констатовати да ли је кандидат аутор 
наведених објеката. Поред наведеног, из пријаве кандидата се види да кандидат нема 
учешћа на међународним изложбама, учешћа у жиријима међународних конкурса, 
као и награде за дело у међународној или националној селекцији. 
 
Имајући у виду наведено, на кандидата се не може применити члан 6. Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, односно не може се рад са 
SCI, SSCI или АНСI листе заменити следећим достигнућима: изведени објекат 
међународног значаја, објављен или приказан; награда на међународном конкурсу; 
учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом и каталогом штампаним 
на једном од светских језика); учешће у жирију међународног конкурса; награда за дело у 
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међународној или националној селекцији, с` обзиром на чињеницу да се на основу 
поднете документације не може закључити да ли кандидат има наведена 
достигнућа. 
 
 
5. РЕЛЕВАНТНОСТ НАВЕДЕНИХ РЕФЕРЕНЦИ КАНДИДАТА КОЈЕ СЕ ТИЧУ РАДА У 

ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И МЕЂУНАРОДНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
На основу Статута Универзитета у Београду, пречишћени текст, од дана 17.07.2015. 
године, (″Гласник Универзитета у Београду″, година LIII, бр. 186), односно према 
члану 124., који се односи на елементе за вредновање приликом избора, 
референце које је кандидат навео у својој пријави, које се односе на рад у државним 
институцијама, предузећима и међународним организацијама, нису релевантне 
приликом избора у звање наставника.   

 
Елементи за вредновање приликом избора 

Члан 124. 
(1) Приликом избора у звања наставника цене се следећи елементи: 

1) оцена о резултатима научноистраживачког рада кандидата; 
2) оцена о резултатима педагошког рада кандидата; 
3) оцена о ангажовању кандидата у развоју наставе и развоју других 
делатности високошколске установе; 
4) оцена резултата кандидата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног 
подмлатка;  
5) оцена о учешћу у стручним организацијама и другим делатностима 
од значаја за развој научне области и високошколске установе. 

 
 
6. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
На основу детаљног увида у поднету документацију, односно на основу анализе 
испуњености услова кандидата за избор у звање доцента за ужу научну, односно 
уметничку област: „Архитектонско конструктерство“, на Департману за архитектонске 
технологије, констатујем следеће: 
 

1. Кандидат нема рад објављен у научном часопису са SCI листе, односно у 
часопису са SSCI или AHCI листе. 

 
2. На кандидата се не може применити члан 6. Критеријума за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду, односно не може се рад са SCI, SSCI 
или АНСI листе заменити  достигнућима: изведени објекат међународног 
значаја, објављен или приказан; награда на међународном конкурсу; учешће на 
међународној изложби; учешће у жирију међународног конкурса; награда за дело у 
међународној или националној селекцији, с` обзиром на чињеницу да се на основу 
поднете документације не може закључити да ли кандидат има наведена 
достигнућа. 
 

3. Објављени радови кандидата у научним часописима категорије М24 нису из 
уже научне области за коју се кандидат бира и не могу заменити рад 
објављен и научном часопису са SCI листе, односно у часопису са SSCI или 
AHCI листе, имајући у виду чињеницу да не постоји Одлука Сената 
Универзитета у Београду о утврђивању листе часописа који ће се вредновати 
у поступку избора у звања наставника за Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. 
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На основу претходних констатација, закључујем да кандидат не испуњава минималне 
услове дефинисане Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду и услове дефинисане Статутом Универзитета у Београду, за избор у звање 
доцента, за ужу научну, односно уметничку област Архитектонско конструктерство, на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 
 
Поред наведених чињеница које се тичу формалне неиспуњености услова кандидата 
за избор у звање доцента, за ужу научну, односно уметничку област Архитектонско 
конструктерство, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, а имајући 
у виду чињеницу да су студије на Архитектонском факултету засноване на методу 
„студио дривен“ (Стандард 1 – Структура студијског програма), који подразумева 
тежиште на настави која се одвија у оквиру студија, где се примарно обрађује материја из 
области архитектуре и урбанизма, као и чињеницу да се теоријска настава организује као 
подршка раду на пројекту, мишљења сам да дипломирани грађевински инжењер нема 
потребне квалификације за реализацију већег дала наставе на Архитектонском 
факултету, односно да не поседује потребна знања из области архитектуре и урбанизма.  
 
Увидом у све елементе укупних радних резултата др Радојка Обрадовића, а на основу 
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Архитектонског 
факултета  и Закона о раду, као и на основу Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, констатујем да кандидат не 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.  
 
Стога, као члан Комисије, подносим Изборном већу Архитектонског факултета 
ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ, у коме констатујем да кандидат др Радојко Обрадовић не 
испуњава све формалне и суштинске услове за избор у звање доцента за ужу 
научну, односно уметничку област: „Архитектонско конструктерство”, на Департману за 
Архитектонске технологије Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
 
Прилози: 
- Тумачење одреднице SCI листа Националног савета за високо образовање, 
- Рад објављен у часопису под редним бројем 1, наведен у пријави кандидата, 
- Рад објављен у часопису под редним бројем 2, наведен у пријави кандидата. 
 
 
 
У Београду, 10.11.2015. године   Члан комисије: 
 
 
 
 
     ------------------------------------------------------- 

Др Жикица Текић, дипл. инж. арх. 
ванредни професор Архитектонског факултета 

          Универзитета у Београду 
 

 
 


