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           Образац 4В 

В)ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 
 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета: Универзитет у Београду Архитектонски факултет 
Ужа научна област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 2 
Имена пријављених кандидата: 
 1. др Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх. 
 2. др Саша Ђорђевић, дипл.инж.арх. 

 
 

II – КАНДИДАТ 1. 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:Ненад (Драгана) Шекуларац 
- Датум и место рођења:10. август 1966. у Београду 
- Установа где је запослен:Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Звање/радно место:ванредни професор 
- Научна област: Архитектонско конструктерствои конструктивни системи 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 1990. 
- смер: Архитектонско инжењерство, просечна оцена током студија 8.88; дипломски рад оцена 10 
Магистеријум: 
- Назив установе:Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 1998. 
- Наслов магистарске тезе: „Савремени приступ обликовању, прорачуну и димензионисањуелемената 
у систему ЛКВ применом рачунара“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам -архитектонско инжењерство 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2010. 
- Наслов дисертације:„Обликовање наборастих конструкција применом дрвених решеткастих носача” 
- Ужа научна, односно уметничка област:Архитектура и урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
-1990. и 1994. асистент приправник на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
-1998., 2002. и2006. асистент на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
- 2010. доцент на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
- 2012. ванредни професорна Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
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3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

 
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

оцена / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од страневисокошколске установе / 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупногпретходног изборног периода  
 
(Прилог 8 -Студентске анкете) 
 

- 9.1 Студио пројекат 2 - архитектонске 
конструкције,ОАСА, школске 2012/13, 
учестовала у анкети 1 од 256 студената, 
просечна оцена 5.00 
 

- 9.1 Курс 9. - Студио пројекат 2 - 
архитектонске конструкције,ОАСА, 
школске 2013/14, 
учестовала у анкети 2 од 272 студената, 
просечна оцена 5.00 
 

- М.08.03.69 М8.3. Изборни предмет 3 - 
Реконструкција и санацијаобјеката 
високоградње, МАСА, школске 2013/14, 
учестовала у анкети 19 од 25 студената, 
просечна оцена 4.91 
 

- Изборни предмет 2 - Архитектонске 
технологије - Пројектовање 
дрвенихконструкција, МАСА-12050-08, 
школске 2015/16, 
учестовало у анкети 19 од 21 студената, 
просечна оцена 4.47 
 

- Мастер теза - АК - Чувајмо прошлост за 
будућност, МАСА-АК24021-02, школске 
2015/16, 
учестовала у анкети 2 од 8 студената, 
просечна оцена 4.50 
 

- Мастер пројекат - АК - Чувајмо прошлост за 
будућност, МАСА-АК24022-02, школске 
2015/16, 
учестовала у анкети 2 од 8 студената, 
просечна оцена 4.50 
 

- Изборни предмет 3 - Архитектонске 
технологије - Реконструкција и 
санацијаобјеката високоградње, МАСА-
23050-06,школске 2015/16, 
учестовала у анкети 3 од 34 студената, 
просечна оцена 5.00 
 

- Студио М03 АК - Семинар 2 - 
Реконструкција и санација 
објекатависокоградње, МАСА-АК23013, 
школске 2015/16, 
учестовала у анкети 3 од 15 студената, 
просечна оцена 5.00 
 

- Студио М03 АК - Радионица - Пројектовање 
конструкција архитектонскихобјеката 
применом рачунарских програма 2, МАСА-
АК23014,школске 2015/16, 
учестовала у анкети 3 од 15 студената, 
просечна оцена 2.46 
 

- Конструкција и ентеријер, МУАД-
11030,школске 2015/16, 
учестовала у анкети 26 од 31 студената, 
просечна оцена 4.56 
 

- Пројектовање и прорачун конструкција 2, 
ИАСА-35060,школске 2016/17, 
учестовала у анкети 46 од 51 студената, 
просечна оцена 3.94 
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- Изборни предмет 3 - Архитектонске 

технологије - Реконструкција и санација 
објеката високоградње, МАСА-23050-06, 
школске 2016/17, 
учестовала у анкети 16 од 36 студената, 
просечна оцена 4.20 
 

- Студио М03 АК - Пројекат - Израда идејног 
пројекта хале са пројектомконструкције – 
конструктивни системи великих распона, 
МАСА-АК23011-01, школске 2016/17, 
учестовала у анкети 2 од 15 студената, 
просечна оцена 4.92 
 

- Студио М03 АК - Семинар 2 - 
Реконструкција и санација 
објекатависокоградње, МАСА-АК23013, 
школске 2016/17, 
учестовала у анкети 2 од 15 студената, 
просечна оцена 4.83 
 

- Студио М03 АК - Радионица - Пројектовање 
конструкција архитектонскихобјеката 
применом рачунарских програма 2, МАСА-
АК23014, школске 2016/17, 
учестовала у анкети 2 од 15 студената, 
просечна оцена 4.75 
 

- Конструкција и ентеријер, МУАД-11030, 
школске 2016/17, 
учестовала у анкети 30 од 32 студената, 
просечна оцена 4.69 
 

- Пројектовање и прорачун конструкција 2, 
ОАСА-35060,школске 2016/17, 
учестовала у анкети 235 од 276 студената, 
просечна оцена 3.96 

 
3 Искуство у педагошком раду са студентима 27 година 
 
 
 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) Број менторства / учешћа у комисијии др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка поседује, 
- 1 кандидат који је обранио завршни мастер рад 
код в.проф. др Ненад Шекуларац, уписао је 
докторске студије изапослен је на 
Архитектонском факултету као асистент, 

- 1 кандидат који је обранио завршни мастер рад 
код в.проф. др Ненад Шекуларац, уписао је 
последипломске студије, 

- 2 кандидата која је укључио у наставни процес 
на почетку као Студенте сараднике, уписали су 
докторске студије изапослени су на 
Архитектонском факултету као асистенти. 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, мастерили 
докторским студијама 

- 16 менторства на завршним мастер студијама 
- Учешће у Комисији за одбрану завршног рада на 
докторским студијама (једна Комисија), 

- учешће у више Комисији за одбрану завршног 
рада на мастер студијама2012/13, 2013 /14, 
2014/15, 2015/16 и 2016/17 године. 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

6 
Објављен један рада из категорије 
М21; М22 или М23 из научне 
области за коју се бира 

 
/ 

(приказано кумулативно у објављеним радовима за 
избор у ванредног професора ред 8) 

7 
Саопштена два рада на научном или 
стручном скупу (категорије М31-
М34 и М61-М64). 

 

/ 
(вреднује се за први избор у звање ванредног 

професора, у реду 16 приказани су неки од радова 
презентованинакон избора у звање ванредног 

професора) 

 
8 

Објављенадва рада из категорије 
М21, М22 или М23 од првог избора 
у звање доцента из научне области 
за коју се бира 
 
(Прилог 5 - Са Кобсон-а приказ 5 
радова реферисаних у међународној 
цитатнојбази Journal Citation 
Report и Web of Science) 

 
3 М23 

 

1) Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić 
Tovarović Jasna, Application of Folded Structures in 
Modern Architecture and Engineering Constructions, 
Journal of TTEM – Technics Tehnologies Education 
Management, vol. 7, No.4, 11/12. 2012., (2012), ISSN 
1840-1503, str. 1522-1529,(М23), 

2) Ivanović Šekularac Jelena, Šekularac Nenad, Čikić 
Tovarović Jasna,Wood as Element of Façade 
Cladding in Modern Architecture, Journal of TTEM – 
Technics Tehnologies Education Management, vol. 7, 
No.3, 8/9. 2012., (2012), ISSN 1840-1503, str. 1304-
1310, (М23), 

3) Čikić Tovarović Jasna, Ivanović Šekularac Jelena, 
Šekularac Nenad, Design principles of media facade, 
Journal of TTEM – Technics Tehnologies Education 
Management, vol. 7, No.4, 11/12. 2012., (2012), ISSN 
1840-1503, str. 1489-1498, (М23). 

9 

Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) одизбора у 
претходно звање из научне области 
за коју се бира. 

 

/ 

 
10 

Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 

 

 
3 

1. Учешће у научном пројекту ТП 36035 “Просторни, 
еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја 
насеља и климатске промене – међусобни утицаји“, 
период 2011-2017. године, 

2. Научно-истраживачки пројекат „Системи двоструких 
фасада као фактора енергетске ефикасности 
објеката” у оквиру Националног програма енергетске 
ефикасности за период 2003–2006. Пројекат је 
финансирало Министарство за науку, технологију и 
развој Владе Републике Србије, 

3. Научно-истраживачки пројекат „Унапређење 
становања у контексту нових просторно-технолошких 
и економско-социјалних промена“ за период 1990-
1994. година, у оквиру вишегодишњег истраживачког 
програма Републичког фонда науке при 
Министарству за науку Србије. 

11 

Одобрен и објављен уџбеник за ужу 
област за коју се бира, монографија, 
практикум или збирка задатака (са 
ISBN бројем) 

  

12 

Објављен један рад из категорије 
М21, М22 или М23 у периоду од 
последњег избора из научне области 
за коју се бира.(за поновни избор 
ванр. проф) 

 / 

13 
Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 

укупно	28 
Избор од 28 радова на међународним конференцијама: 
1. Šekularac Nenad, Tripković Stevica, 

Strengthening methods for masonry structures in 
rehabilitation of protected historic buildings of Hilandar 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

М31-М34 и М61-М64) у периоду од 
последњег избора из научне области 
за коју се бира.(за поновни избор 
ванр. проф) 
 
(докази о предавањима по позиву: 
- Прилог 1 - Потврда о одржаном 
уводном предавању – предавању 
по позиву, 

- Прилог 2 - Потврда о одржаном 
уводном предавању – предавању 
по позиву, 

- Прилог 3 - Потврда о упућеном 
позиву за одржавање предавања, 

- Прилог 4 - Потврда о одржаном 
уводном предавању – предавању 
по позиву) 

monastery, Konferencija Savremena građevinska praksa 
2016 = Conference Contemporary Civil Engineering 
Practice 2016, Andrevlje, Fakultet tehničkih nauka Novi 
Sad, Departman za građevinarstvo i geodeziju, Faculty 
of technical sciences Novi Sad Department of civil 
engineering and geodesy, Društvo građevinskih 
inženjera Novog Sada, Novi Sad, Society of civil 
engineers of Novi Sad, konferencija zbornik radova, 
conference proceedings (2016), ISBN 978-86-7892-809-
3, str. 31-48(предавање по позиву), 

2. Šekularac Nenad,Primena maltera i postupci injektiranja 
pri rekonstrukciji Svetog manastira Hilandara, Zbornik 
radova-Malteri: građevinski materijali i konzervatorsko-
restauratorski postupci,Seminar i radionica Građevinski 
materijali i konzervatorsko-restauratorski postupci, Niš, 
2013, Društvo konzervatora Srbije, (2014), ISBN 978-86-
905153-4-9, 
UDK:691.5:692.2.059.7691.5:726.71.025.4(=163.41)(495
), str. 8-18(предавање по позиву), 

3. Šekularac Nenad, Strengthening methods for masonry 
structures in rehabilitation of protected historic buildings 
of Hilandar monastery, WE BUILD THE FUTURE 
ARCHITECTURE, GEODESY AND CIVIL 
ENGINEERING STUDENTS CONGRESS, 
ASOCIJACIJA STUDENATA MODERNOG 
INZENЈERSTVA, Zlatibor, Serbia 15. - 18.Оctober 
2016.(предавање по позиву), 

4. Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-
Tovarović Jasna,Modern methods of strengthening 
masonry walls, Conference proceedings: 1st 
international academic conference, on Places and 
Technologies 2014, Belgrade, 3-4. April 2014, Faculty of 
Architecture, Belgrade, Serbia, (2014), ISBN 978-86-
7924-114-6, str. 788-797, 

5. Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-
Tovarović Jasna, The application of folded structures 
in contemporary architecture, 4. međunarodni naučno-
stručni simpozijum -Instalacije i arhitektura 2013., 
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd - 
Zbornik radova, 4. međunarodni naučno-stručni 
simpozijum -Instalacije i arhitektura 2013., Univerzitet u 
Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, Srbija, (2013), 
ISBN 978-86-7924-111-5, str. 188-193, 

6. Ivanović Šekularac Jelena, Šekularac Nenad, Čikić-
Tovarović Jasna, Stone as traditional material and his 
impact on contemporary architecture, 3rd 
International Conference “Harmony of Nature and 
Spirituality in Stone“ - PROCEEDINGS, 3rd International 
Conference “Harmony of Nature and Spirituality in 
Stone“, Kragujevac, Serbia, Stone Studio Association, 
2013, Belgrade, Serbia, (2013), ISBN 978-86-88507-06-
6, str. 77-86, 

7. Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-Tovarović Jasna, 
Šekularac Nenad, Reconstruction and revitalization of 
the Complex Senara, within the monastery Hilandar, 
in order to adapt to modern trends and social 
changes, Book of conference proceedings / [2nd 
International Academic Conference], Places and 
Technologies 2015, Nova Gorica, Slovenia, (2015), ISBN 
978-961-6823-71-5,str. 584-590 

 
14 

Објављена два рада из категорије 
М21, М22 или М23 од првог избора 
у звање ванредног професора из 
научне области за коју се бира. 
 
(Прилог 5 - Са Кобсон-а приказ 5 
радова реферисаних у међународној 

3 
објављена 

4) Ivanović Šekularac Jelena, Čikić Tovarović Jasna, 
Šekularac Nenad,Protective structures for the 
preservation of medieval buildings and their 
remains: case-studies from Monastery Hilandar and 
Mount Athos, Journal: Conservation and Management 
of Archaeological Sites, Vol 19, Issue 1, Taylor & Francis 
(2017), ISSN: 1350-5033, str. 30-54, 

5) Ivanović Šekularac Jelena, Čikić Tovarović Jasna, 
Šekularac Nenad,Restoration and conversion to re-
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

цитатнојбази Journal Citation 
Report и Web of Science) 

use of historic buildings incorporating increased 
energy efficiency: A case study - the Haybarn 
complex, Hilandar Monastery, Mount Athos, Thermal 
Science International Scientific Journal, Year 2016, Vol. 
20, No. 4, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, 
Srbija, (2016), ISSN 0354-9836, str. 1363-1376, 

6) Ivanović Šekularac Jelena, Čikić Tovarović Jasna, 
Šekularac Nenad,Application of wood as an element 
of façade cladding in construction and 
reconstruction of architectural objects to improve 
their energy efficiency, Energy and Buildings, 
International Journal, “A selection of International 
Academic Conference “Places and Technologies 2014” 
Belgrade, Serbia, Volume 115, Elsevier 
B.V.,Pennsylvania, USA, (2016), ISSN 0378-7788, str. 
85-93,  

 
15 

Цитираност од 10 хетеро цитата 
 
(доказ Прилог 6 - Цитираност са 
https://scholar.google.com/) 

укупно	19	
- Oblikovanje naborastih konstrukcija primenom 

drvenih rešetkastih nosača, doktorska 
disertacija,(2010), Arhitektonski fakultet Univerziteta u 
Beogradu 
Shaping of the folded structures by using wood 
trusses, doctoral dissertation,Faculty of Architecture, 
University of Belgrade, Serbia 
1. NA Megahed,Origami Folding and its Potential for 

Architecture Students, The Design Journal, 2017 - 
Taylor & Francis 

- Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-
Tovarović Jasna, Application of Folded Structures in 
Modern Architecture and Engineering Constructions, 
Journal of TTEM – Technics Tehnologies Education 
Management, vol. 7, No.4, 11/12. 2012., (2012), ISSN 
1840-1503, str. 1522-1529, 
2. M Dragović, A Čučaković, L Lazarević, Modelling 

shape of architectural structure: Elliptic hyperboloid 
of one sheet- Spatium, 2014 - doiserbia.nb.rs 
 

- Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-
Tovarović Jasna,Folded Structures in Modern 
Architecture, FACTA UNIVERSITATIS, Series: 
Architecture and Civil Engineering Vol. 10, No. 1, 2012, 
University of Niš, Serbia, (2012), ISSN 0354-4605, str. 1-
16, 
3. A Lebée,From folds to structures, a review- 

International Journal of Space Structures, 2015 - 
journals.sagepub.com 

4. W Gilewski, J Pełczyński, P Stawarz,A comparative 
study of origami inspired folded plates, Procedia 
Engineering, 2014 – Elsevier 

5. Ting-Uei Lee and Joseph M. Gattas, Geometric 
Design and Construction of Structurally 
Stabilized Accordion Shelters, Journal of 
Mechanisms Robotics 8(3), 031009 (Mar 07, 2016)  

6. G CURLETTO, L GAMBAROTTA,Rigid foldable 
origami structures: integrated parametric design 
and structural analysis, - IASS2015 (Annual 
International … - researchgate.net 

7. W Gilewski, J Pełczyński, Truss model of origami 
inspired folded structures, - … Issues: 
Proceedings of the 3rd Polish …, 2016 - CRC Press 

8. Gámez, J Meyer, J Claude-Bignon…,Interaction of 
analogic and digital workflows for architectural 
design and production, Blucher Design …, 2015 - 
pdf.blucher.com.br 

9. NA Megahed, Origami Folding and its Potential 
for Architecture Students, The Design Journal, 
2017 - Taylor & Francis 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 
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саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

10. W Gilewski, J Pelczynski, P Stawarz,Origami 
inspired timber structures-construction and 
numerical modelling,Annals of Warsaw University 
…, 2014 - agro.icm.edu.pl 

 صفحات با یاسازه یتجرب و یعدد ،یلیتحل یبررس .11
 - …هیشکر ,مهرداد محمود ,هیشکر ,2015یکامپوزت تاشده
 modelling.journals.semnan.ac.ir -یمهندس در یساز مدل

12. R Nelwan, VH Makarau…, MANADO RACKET 
SPORTS CENTER (Folding Architecture), Jurnal 
Arsitektur …, 2014 - ejournal.unsrat.ac.id 

- Čikić-Tovarović Jasna, Ivanović Šekularac Jelena, 
Šekularac Nenad, Design principles of media facade, 
Journal of TTEM – Technics Tehnologies Education 
Management, vol. 7, No.4, 11/12. 2012., (2012), ISSN 
1840-1503, str. 1489-1498, 
13. SJ Lee, Citywide management of media facades: 

case study of Seoul City, Proceedings of the 3rd 
Conference on Media …, 2016 - dl.acm.org 

- Čikić-Tovarović Jasna, Šekularac Nenad, Ivanović 
Šekularac Jelena, Specific problems of Media Facade 
Design, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Architecture 
and Civil Engineering Vol. 9, No 1, 2011, University of 
Niš, Serbia, (2011), ISSN 0354-4605, str. 193-203,  
14. T Hrastar, T Marić, B Bojanić, DYNAMIC 

APPEARANCE OF URBAN AND 
ARCHITECTURAL SURFACES, PLACES AND 
TECHNOLOGIES 2014 – Citeseer 

15. BM Moghaddam,A Guideline for Virtual 
Reconstruction of Historical Facades, 3D 
Projection Mapping Approach, 2014 – Citeseer 

16. 映像を活用した空間の歪曲を感じさ	
せるイベント空間デザインの提案鄭熙珍 - Civil 
Engineering, 2011 - koara.lib.keio.ac.jp 

- Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-
Tovarović Jasna, Application of stone as a roofing in 
the reconstruction and construction, Journal of Civil 
Engineering and Architecture, USA, Volume 6, Number 
7, July 2012, David Publishing Company, Chicago, IL, 
USA, (2012), ISSN 1934-7359, str. 919-924, 
17. Ms Dragović, A Čučaković, M Srećković, Geometric 

approach to the revitalization process of 
medieval serbian monasteries- academia.edu 

- Jelena Ivanović-Šekularac, Jasna Čikić-Tovarović, 
Nenad Šekularac, Application of wood as an element 
of façade cladding in construction and 
reconstruction of architectural objects to improve 
their energy efficiency, Energy and Buildings, Volume 
115, Elsevier B.V.,Pennsylvania, USA, (2016), ISSN 
0378-7788, str. 85-93, 
18. B Pelaz, JM Blanco, J Cuadrado, Z 

Egiluz…Analysis of the influence of wood 
cladding on the thermal behavior of building 
façades; characterization through simulation by 
using different tools and comparative …- Energy 
and Buildings, 2017 - Elsevier 

- Debljović Ristić Nevena, Šekularac Nenad, 
Rekonstrukcija i statička sanacija istočnog sektora 
ogradnog zida manastira Sopoćani, Glasnik društva 
konzervatora Srbije broj 34, Beograd 2010. god., (2010), 
ISSN 0350-9656, str. 74-80, 
19. Кандић Оливера, Сопоћани: историја и 

архитектура манастира, научна монографија, 
2016. 
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Саопштено пет радова на 
међународним или домаћим 
скуповима (категорије М31-М34 и 
М61-М64) од којих један мора да 
буде пленарно предавање или 
предавање по позиву на 
међународном или домаћем 
научном скупуод избора у 
претходно звање из научне области 
за коју се бира 

	
 
 
 
 
 
/ 
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Књига из релевантне области, 
одобрен уџбеник за ужу област за 
коју се бира, поглавље у одобреном 
уџбенику за ужу област за коју се 
бира или превод иностраног 
уџбеника одобреног за ужу област 
за коју се бира, објављени у периоду 
од избора у наставничко звање 
(Прилог 7 - Одлука о усвајању 
рецензија за рукопис – уџбеник 
„Дрвени решеткасти носачи – 
пројектовање, прорачун и извођење 
кровних конструкција“) 

 Уџбеник Архитектонског факултета Универзитета 
у Београду Дрвени решеткасти носачи ‒ 
пројектовање, прорачун и извођење кровних 
конструкција; одлуком Наставно-научног већа 
Архитектонског факултета у Београду бр. 01-
187/2-13.1 од 06.02.2017. године,усвојене су 
рецензије и прихваћен је рукопис публикације као 
уџбеник из уже научне области: Архитектонско 
конструктерство, у издању Универзитета у 
Београду - Архитектонског факултета; Београд, 
2017., ISBN 978-86-7924-178-8; рецензенти: проф. 
др Милорад Ристић, дипл. инж. арх., проф. др 
Миодраг Несторовић, дипл. инж. арх., проф. др 
Бранислав Жегарац, дипл. инж. арх.  
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Број радова као услов за менторство 
у вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...) 

	 Испуњава услов за ментора на Докторским 
академским студијама- Архитектура и урбанизам, 
одлука ННВ АФ,10. март 2014. године. 
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање поједна из 2 изабрана услова) 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1.Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника 
радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 

- учесник на више научних скупова националног и међународног 
значаја. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

- председник комисије за одбрану докторске дисертације  
др Александре Ненадовић, 

- 16 менторства на завршним мастер студијама, 
- учешће у комисијама за одбрану завршног рада на мастер 
студијама 2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2016/17. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
- коаутор Стручне студије о стању западних грађевина и трпезарије 
манастира Сопоћани, 2015. година, 

- коаутор Стручне студије о стању прилазне дрвене конструкција у 
горњој испосници Св. Саве, Чемерно, манастир Студеница, 2015. 
година,  

- коаутор елабората Стање спомен костурнице на Кајмакчалану и 
предлог мера за санацију, 2014. година, 

- коаутор елабората Стање старог конака манастира Студеница и 
предлог мера за санацију, 2011. година, 

- аутор елабората Стање новог конака манастира Студеница и 
предлог мера за санацију, 2013. година, 

- коаутор студије: Ревитализација и просторно уређење спомен 
костурнице „Зебрњак, 2011. година, 

- аутор Стручне студије стањаобјекта у улици Теразије бр 26. 
(Балканска 7) у Београду, 2010. године 

- коаутор Општег плана обнове Светог манастира Хиландара, 2005. 
година, 

- коаутор Студије – могућности реконструкције зграде у улици 
Живка Павловића бр 1, инвеститор академик проф. др Зоран 
Константиновић (реализован преко Архитектонског факултета у 
Београду) 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
- Пројекти који су рађени на Архитектонском факултету: 

- Санација сателитске станице Ивањица оштећене током 
бомбардовања 1999. године, 2000. година, 

- Реконструкција и надоградња зграде Факултета политичких 
наука (више пројеката), 

- Реконструкција, надоградња и проширење зграде Факултета 
организационих наука (више пројеката) 2011-2016. године, 

- Реконструкција и санација објеката у оквиру комплекса 
Сењски рудник (више пројеката), 2011-2015. године, 

- Реконструкција и доградња улазног пункта Музеја историје 
Југославије, 2015-2016. године. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

- Аутор прототипа наборасте конструкције формиране од 
савремених дрвених решеткастих носача, Будва 2005. године, 

- рецензије у часопису Spatium, број 35, јуне 2016, 
- рецензија у часопис "Грађа за проучавање споменика културе 
Војводине"XXVIII, 2015. године. 
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7. Поседовање лиценце. 
- поседује лиценцеИКС: 301 и 400,  
бројеви лиценци: 301174504, 400141404. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 
или иностранству.  

- члан Централне комисије за пријемни испит Архитектонског 
факултета од 1991 до 2000. године, 

- члан комисије за Акредитацију 2013. године, 
- члан Савета факултета. 

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 

- члан стручног савета за Обнову Светог манастира Хиландара. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

- члан радне групе Архитектонског факултета: Иницијатива за 
помоћ угроженима у поплавама 2014. године, 

- Иницијатива и организовање студенских конкурса за пројектна 
решења сајамског штанда Кнауф на Сајму грађевинарства у 
Београду, од школске 2003/04 до 2013/14. године. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.): 

- предавање на Кнауф Академији - Копаоник 2012. године, 
- предавања перманентнообразовање, Инжењерске коморе Србије: 

- децембар 2013 Ваљево, 
- новембар 2015, Златибор, 
- децембар 2016, Ниш, 

- предавање „Обнова Хиландара после пожара 2004. године“, САНУ, 
дец 2012. године, 

- предавање „Проблеми реконструкције и обнове манастира 
Хиландара“, Библиотека града Београда, у организацији Друштва 
пријатеља Свете горе Атонске, децембар 2015. године. 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 

- Активно учествује као истраживач у Научном пројекту ТП 36035 
“Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја 
насеља и климатске промене – међусобни утицаји“, период 2011-2017. 
године, 
- Руководилац пројекта: др Мила Пуцар, научни саветник, ИАУС. 
Институције учесници: 
- Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 
- Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 
- Грађевински факултет Универзитета у Београду, 
- Електротехнички факултет Универзитета у Београду, 
- Институт техничких наука Српске академије наука и 
уметности, Београд, 

- Природноматематички факултет Универзитета у Нишу. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколскимили научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству, 

- члан Комисије за избору звање доцентана Грађевински-
архитектонском факултету у Нишу, именовање бр 8/20-01-007/12-
028 од 13.11.2012. године, Ниш. 
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3. Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 

- члан Друштва конзерватора Србије, чланска карта број 773, 
- члан Инжењерске коморе Србије, 
- члан Скупштине инжењерске коморе од 2004-2008 године. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

- Учешће у креирању мултидисциплинарнихМастер студија при 
Универзитету у Београду.Радни наслов Мастер студија:Менаџмент 
увиноградарству и винарству. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

- гостујућа предавања на Факултету за градитељски менаџмент, 
Универзитету Унион, 2011, 2012, 2013 и 2014. године. 

*Напомена:	На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 
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II – КАНДИДАТ 2. 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Саша (Момчило) Ђорђевић 
- Датум и место рођења: 16. јул 1968. у Лесковцу 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Звање/радно место: асистент 
- Научна област: Архитектонско конструктерствои конструктивни системи 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 1993. 
- Просечна оцена током студија 8.15; дипломски рад оцена 9 
Магистеријум: 
- Назив установе: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2010. 
- Наслов магистарске тезе:  

„Обликовање функционалних елемената кровова са поткровљем у систему ЛКВ“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам -архитектонско инжењерство 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2016. 
- Наслов дисертације:„Геометријска и структурна трансформација геодезијских купола из услова 
индустријске префабрикације грађења ” 

- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура  
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
-2003. до 2011. асистент приправник на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
-2011. до данас асистент на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет 
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3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

 
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

оцена / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од страневисокошколске установе / 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупногпретходног изборног периода  
 

/ 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 14 година 
 
 
 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) Број менторства / учешћа у комисијии др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка / 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, мастер или 
докторским студијама 

/ 

 

 
 

 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

6 
Објављен један рада из категорије 
М21; М22 или М23 из научне 
области за коју се бира 

 / 

7 
Саопштена два рада на научном или 
стручном скупу (категорије М31-
М34 и М61-М64). 

 / 

 
8 

Објављенадва рада из категорије 
М21, М22 или М23 од првог избора 
у звање доцента из научне области 
за коју се бира 

 
 / 

9 

Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) одизбора у 
претходно звање из научне области 
за коју се бира. 

укупно 22 1) Жикица Текић, Александра Ненадовић, Саша 
Ђорђевић, КОНСТРУКЦИЈА ДВОВОДНОГ КРОВА У 
СИСТЕМУ ЛКВ, Међународни научно-стручни 
симпозијум ИНСТАЛАЦИЈЕ & АРХИТЕКТУРА 2015, 
Зборник радова, Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 163-
168. ISBN 9788679241542 (М33) 

2) Жикица Текић, Александра Ненадовић, Саша 
Ђорђевић, САНАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА КРОВНЕ 
ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, Међународни научно-
стручни симпозијум ИНСТАЛАЦИЈЕ & 
АРХИТЕКТУРА 2015, Зборник радова, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 
Београд, 2015, стр. 157-162. ISBN 9788679241542 
(М33) 

3) Жикица Текић, Александра Ненадовић, Саша 
Ђорђевић, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОРАЧУН И 
ИЗВОЂЕЊЕ ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КРОВА, 
Научно-стручни симпозијум ИНСТАЛАЦИЈЕ & 
АРХИТЕКТУРА 2013, Зборник радова, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 
Београд, 2013, стр. 284-290. ISBN 978-86-7924-111-5 
(М33) 

4) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, Јефто Терзовић, 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

Небојша Аџић, ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА 
РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У СМЕДЕРЕВСКОЈ 
ПАЛАНЦИ, 4. Интернационални научно-стручни 
скуп „Грађевинарство – наука и пракса“ ГНП 2012, 
Жабљак, Црна Гора, 2012, стр. 591-598. (М33) 

5) Žikica Tekić, Saša Đorđević, DRVENA 
KONSTRUKCIJA KROVA U TEHNOLOGIJI LLD NAD 
OSNOVOM OBLIKA ZARUBLJENOG KVADRATA, 
Drugi međunarodni naučni skup „Stanje i pravci razvoja 
građevinarstva“ GTZ 2012 i Drugo savjetovanje GEO-
EXPO 2012, Zbornik radova – 1. dio, Тузла, 2012, стр. 
465-472. (М33) 

6) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, Љиљана Арсић 
Паљић, ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА РЕКРЕАТИВНОГ 
ЦЕНТРА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ, 
Међународни научно-стручни скуп „Архитектура и 
урбанизам, грађевинарство, геодезија – јуче, данас, 
сутра“, Бања Лука, 2011, стр. 569-576. (М33) 

7) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, СПОРТСКА 
ДВОРАНА У ПАНЧЕВУ – КРОВНА ДРВЕНА 
КОНСТРУКЦИЈА, Симпозијум ТЕИК 2010, Ниш, 
2010, стр. 243-251. (М33) 

8) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, СПОРТСКА 
ДВОРАНА У ПАНЧЕВУ – КРОВНА ДРВЕНА 
КОНСТРУКЦИЈА, Научно-стручни скуп 
„Грађевинарство – наука и пракса“ ГНП 2010, 
Жабљак, Црна Гора, 2010, стр. 437-442. (М33) 

9) Саша Ђорђевић, Жикица Текић, Љиљана Арсић-
Паљић, ПРИКАЗ ДРВЕНЕ КРОВНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У 
МЕДВЕЂИ, iNDIS 2009, Нови Сад, 2009, стр. 143-
150. (М33) 

10) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, Јефто Терзовић, 
КРОВНА ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА 
ВИШЕНАМЕНСКЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У 
ПАНЧЕВУ – ЧВОРНЕ ВЕЗЕ, iNDIS 2009, Нови Сад, 
2009, стр. 443-450. (М33) 

11) Саша Ђорђевић, Жикица Текић, КОНСТРУИСАЊЕ 
И ТИПИЗАЦИЈА ЧВОРНИХ ВЕЗА У СИСТЕМУ ЛКВ, 
iNDIS 2006, Нови Сад, 2006, стр. 331-338. (М33) 

12) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, ЕКСЕРАСТИ 
МЕТАЛНИ КОНЕКТЕР – САВРЕМЕНО МЕХАНИЧКО 
СПОЈНО СРЕДСТВО У ДРВЕНИМ 
КОНСТРУКЦИЈАМА, iNDIS 2006, Нови Сад, 2006, 
стр. 443-450. (М33) 

13) Саша Ђорђевић, Жикица Текић - ПРИМЕНА 
СИСТЕМА ЕКО-КУЋА ЗА ОБЈЕКТЕ НАМЕЊЕНЕ 
СТАНОВАЊУ, iNDIS 2003, Нови Сад, 2003, стр. 87-
93. (М33) 

14) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, ПРИМЕНА 
СИСТЕМА ЛКВ ЗА ОБЈЕКТЕ СИСТЕМА ЕКО-КУЋА, 
iNDIS 2003, Нови Сад, 2003, стр. 483-488. (М33) 

15) Војислав Кујунџић, Жикица Текић, Саша Ђорђевић, 
МЕТАЛНИ КОНЕКТЕР – СПОЈНО СРЕДСТВО У 
ДРВЕНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА, iNDIS 2003, Нови 
Сад, 2003, стр. 231-234.(М33) 

16) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, Небојша Аџић, 
КРОВНА ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА ВИНАРИЈЕ У 
ПОДОСТРОГУ У ЦРНОЈ ГОРИ, 13. конгрес ДГКС, 
Златибор – Чигота, 2010, стр. 329-334. (М63) 

17) Саша Ђорђевић, Жикица Текић, ИДЕЈНИ 
КОНСТРУКТИВНО-СТАТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЧЕЛИЧНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА, 
Симпозијум ДГКС, Златибор – Чигота, 2008, стр. 
351-356. (М63) 

18) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, Јефто Терзовић, 
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

КРОВНА ДРВЕНА КОНСТРУКЦИЈА 
ВИШЕНАМЕНСКЕ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У 
ПАНЧЕВУ, Симпозијум ДГКС, Златибор – Чигота, 
2008, стр. 261-266. (М63) 

19) Саша Ђорђевић, Жикица Текић, ПРИЛОГ 
РЕШАВАЊУ ЕКСЦЕНТРИЧНОСТИ ВЕЗЕ 
ШТАПОВА ДРВЕНИХ РЕШЕТКИ У СОФТВЕРСКИМ 
АПЛИКАЦИЈАМА, 12. конгрес ЈДГК, Врњачка Бања, 
2006, стр. 149-153. (М63) 

20) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, ЕКСЕРАСТИ 
МЕТАЛНИ КОНЕКТЕР – ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО 
ОДРЕЂИВАЊЕ НОСИВОСТИ, 12. конгрес ЈДГК, 
Врњачка Бања, 2006, стр. 143-148. (М63) 

21) Саша Ђорђевић, Жикица Текић, ОСНОВИ 
ОБЛИКОВАЊА И ПРОРАЧУНА ЛАКИХ КРОВНИХ 
ВЕЗАЧА, Симпозијум ЈДГК, Врњачка Бања, 2004, 
стр. 279-284. (М63) 

22) Жикица Текић, Саша Ђорђевић, ОБЛИКОВАЊЕ 
ЗАБАТНЕ РАВНИ КРОВА ПРОЈЕКТОВАНОГ У 
СИСТЕМУ ЛКВ, Симпозијум ЈДГК, Врњачка Бања, 
2004, стр. 273-277.(М63) 

 
10 

Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 

 
/ 

11 

Одобрен и објављен уџбеник за ужу 
област за коју се бира, монографија, 
практикум или збирка задатака (са 
ISBN бројем) 

 / 

12 

Објављен један рад из категорије 
М21, М22 или М23 у периоду од 
последњег избора из научне области 
за коју се бира. (за поновни избор 
ванр. проф) 

 / 

13 

Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) у периоду од 
последњег избора из научне области 
за коју се бира.(за поновни избор 
ванр. проф) 

 / 

 
14 

Објављена два рада из категорије 
М21, М22 или М23 од првог избора 
у звање ванредног професора из 
научне области за коју се бира. 
 
(Прилог 9 - Са Кобсон-а приказ 2 
рада реферисаних у међународној 
цитатнојбази Journal Citation 
Report и Web of Science) 
кандидат је у звању асистента и за 
избор у звање ванредног професора 
потребна су му укупно три рада 
(један за избор у звање доцента + 
два за избор у звање ванредног 
професора), а има само два рада 

2 
објављена 

1) Žikica Tekić; Saša Đorđević; Dušan Tomić, NAIL 
METAL CONNECTOR PLATE - EXPERIMENTAL 
DETERMINATION OF LOAD-BEARING CAPACITY 
OF TIMBER MEMBER CONNECTIONS, Tehnički 
vjesnik – technical gazette, Vol. 24, No. 1, 2017, стр. 
35-42. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 
(Online). SCI листа Thomson Reuters, Impact Factor: 
0.464 (ISI Journal Citation Reports 2015). 

2) Tekić, Ž., Nenadović, A., Đorđević, S., Terzović, J., 
METAL CONNECTOR PLATE – EXPERIMENTAL 
DETERMINATION OF PLATE ANCHORAGE 
CAPACITY, Tehnički vjesnik – technical gazette, Vol. 
22, No. 2, 2015, стр. 375-381. ISSN 1330-3651 (Print), 
ISSN 1848-6339 (Online). SCI листа Thomson 
Reuters, Impact Factor: 0.615 (ISI Journal Citation 
Reports 2013).  
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 (заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира) 

Број радова, 
саопштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

 
15 

Цитираност од 10 хетеро цитата 
	

/ 

 
16 

Саопштено пет радова на 
међународним или домаћим 
скуповима (категорије М31-М34 и 
М61-М64) од којих један мора да 
буде пленарно предавање или 
предавање по позиву на 
међународном или домаћем 
научном скупуод избора у 
претходно звање из научне области 
за коју се бира 

	

/ 

 
17 

Књига из релевантне области, 
одобрен уџбеник за ужу област за 
коју се бира, поглавље у одобреном 
уџбенику за ужу област за коју се 
бира или превод иностраног 
уџбеника одобреног за ужу област 
за коју се бира, објављени у периоду 
од избора у наставничко звање 
 

 кандидат је коаутор књиге која је објављена пре избора 
у наставничко звање, док је кандидат био асистент 
приправник. 

 
18 

Број радова као услов за менторство 
у вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...) 

	
/ 
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање поједна из 2 изабрана услова) 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1.Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника 
радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 
или научним скуповима националног или међународног нивоа. 

- учесник на више научних скупова националног и међународног 
значаја. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

- Пројекти који су рађени на Архитектонском факултету: 
- Спортска хала Техничке школе са анексом и уређење 
дворишта, Младеновац – Пројекат конструкције 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 
- поседује лиценцеИКС: 300, 301 и 401,  

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 
или иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.): 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења 
са другим високошколским или научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколскимили научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 

- члан Инжењерске коморе Србије, 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

-  
*Напомена:	На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
Комисија констатује да само кандидат др Ненад Шекуларац, дипл. инж. арх. испуњава услове за избор у 

звање ванредног професора за ужу научну област Архитектонско конструктерство и конструктивни системи. 
Др Ненад Шекуларац је стекао научни степен доктора наука (М71), поседује способност за наставни рад, 

потврђену кроз његов рад у звању ванредног професора и дугогодишње искуство у извођењу наставе на 
Архитектонском факултету у Београду у својству наставника; објављене научне радове у научним 
часописима и зборницима са рецензијама, и то: 

- 6 (шест) радова објављених у међународним научним часописима реферисаним у међународној 
цитатној бази Journal Citation Report и Web of Science, од којих 3 (три) након првог избора у звање 
ванредног професора: 
- 5 (пет) радова објављених у међународним научним часописима реферисаним у међународној 
цитатној бази Journal Citation Report и Web of Science (1 рад у категорији М21а и 4 рада у 
категорији М23); 

- 1 (један) рад објављен у међународним научним часописима реферисаном у међународној 
цитатној бази Journal Citation Report и Web of Science- рад у часопису са AHCI листе; 

- 4 (четири) рада у Националном часопису међународног значаја (М24); 
- 5 (пет) поглавља у монографијама (1 (један) у међународној монографији – публикован од стране 

Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom и 4 (четири) поглавља у истакнутој монографији 
националног значаја (М44)); 

- 7 (седам) радова у водећим часописима националног значаја (М51) и 2 (два) рада у часописима 
националног значаја (М52). 

Др Ненад Шекуларац има 19 (деветнаест) хетероцитата. 
Након првог избора у звање ванредног професора има 28 (двадесет осам) радова саопштених на домаћим и 

међународним скуповима, од који су 3 (три) позивна предавања, укупно има 56 (педесет шест) радова 
саопштених на домаћим и међународним скуповима. 
Сви публиковани радови, од првог избора у звање ванредног професора, у међународним научним 

часописима обрађују материју из реконструкције и санације објеката високоградње, односно баве се 
тематиком коју је др Ненад Шекуларац увео у наставу на Архитектонском факултету на мастер и докторским 
академским студијама архитектуре. Сви радови су из уже научне области Архитектонско конструктерство и 
конструктивни системи, а у оквиру области Архитектонске технологије. 
Др Ненад Шекуларац има уџбеник за научну област Архитектонско конструктерство „Дрвени решеткасти 

носачи - пројектовање, прорачун и извођење кровних конструкција“, ISBN 978-86-7924-178-8, прихваћен за 
публиковање одлуком ННВ од 06.02.2017. године и већи број практикума. 
На основу увида у биографске податке др Ненада Шекуларца, дипл.инж.арх., анализе његове стручне, 

научно-истраживачке и педагошке делатности, а у складу са Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, Комисија закључује да др 
Ненад Шекуларац испуњава све услове за избор у звање ванредног професора. 
Комисија има задовољство да предложи Изборном већу Архитектонског факултета у Београду да 

прихвати овај Извештај и упути предлог Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
Универзитета у Београду, да изабере др Ненада Шекулараца у звање ванредног професора за ужу научну 
област: „Архитектонско конструктерство и конструктивни системи”, на Департману за Архитектонске 
технологије Архитектонског факултета у Београду. 
Место и датум: Београд, 3.август2017. Чланови Комисије  
 
 _____________________________________ 

др Миодраг Несторовић, дипл.инж.арх.  
 редовни професор  

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
 

 
_____________________________________ 

др Милорад Ристић, дипл.инж.арх. 
редовни професор у пензији 

Универзитет у Београду– Архитектонски факултет 
 
 

_____________________________________ 
др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж. 

 редовни професор  
Универзитет у Београду - Грађевински факултет 
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Прилог 1 -  Потврда о одржаном уводном предавању – 
предавању попозиву 
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Прилог 2 -  Потврда о одржаном уводном предавању – 
предавању попозиву 
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Прилог 3 -  Потврда о упућеном позиву за одржавање 
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предавања 
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Прилог 4 -  Потврда о одржаном уводном предавању – 
предавању попозиву 
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Прилог 5 -  Са Кобсон-а приказ 6 радова реферисаних у 
међународној цитатнојбази JournalCitationReport и 
WebofScience 
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Прилог 6 -  Цитираност са https://scholar.google.com/ 
ХЕТЕРОЦИТАТИ 

o Šekularac Nenad,  
Oblikovanje naborastih konstrukcija primenom drvenih rešetkastih nosača, 
doktorska disertacija,(2010), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Shaping 
of the folded structures by using wood trusses, doctoral dissertation,Faculty of 
Architecture, University of Belgrade, Serbia 
1. Origami Folding and its Potential for Architecture Students 

NA Megahed - The Design Journal, 2017 - Taylor & Francis 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=4424126085904668048&as_sdt=5	

 

o Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-Tovarović Jasna,  
Application of Folded Structures in Modern Architecture and Engineering 
Constructions, Journal of TTEM – Technics Tehnologies Education Management, 
vol. 7, No.4, 11/12. 2012., (2012), ISSN 1840-1503, str. 1522-1529, 
2. Modelling shape of architectural structure: Elliptic hyperboloid of one sheet 

M Dragović, A Čučaković, L Lazarević - Spatium, 2014 - doiserbia.nb.rs 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=4301199765117061712&as_sdt=5	
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o Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-Tovarović Jasna, 
Folded Structures in Modern Architecture, FACTA UNIVERSITATIS, Series: 
Architecture and Civil Engineering Vol. 10, No. 1, 2012, University of Niš, Serbia, 
(2012), ISSN 0354-4605, str. 1-16, 
3. From folds to structures, a review 

A Lebée - International Journal of Space Structures, 2015 - journals.sagepub.com 

4. A comparative study of origami inspired folded plates 
W Gilewski, J Pełczyński, P Stawarz- Procedia Engineering, 2014 - Elsevier 

5. Geometric Design and Construction of Structurally Stabilized Accordion Shelters 
Ting-Uei Lee and Joseph M. Gattas - Journal of Mechanisms Robotics 8(3), 031009 
(Mar 07, 2016)  

6. Rigid foldable origami structures: integrated parametric design and structural analysis 
G CURLETTO, L GAMBAROTTA - IASS2015 (Annual International … - 
researchgate.net 

7. Truss model of origami inspired folded structures 
W Gilewski, J Pełczyński - … Issues: Proceedings of the 3rd Polish …, 2016 - CRC 
Press 

8. Interaction of analogic and digital workflows for architectural design and production 
Gámez, J Meyer, J Claude-Bignon… - Blucher Design …, 2015 - pdf.blucher.com.br 

9. Origami Folding and its Potential for Architecture Students 
NA Megahed - The Design Journal, 2017 - Taylor & Francis 

10. Origami inspired timber structures-construction and numerical modelling 
W Gilewski, J Pelczynski, P Stawarz - Annals of Warsaw University …, 2014 - 
agro.icm.edu.pl 

 محمود ,هیشکر ,2015 یکامپوزت تاشده صفحات با یاسازه یتجرب و یعدد ،یلیتحل یبررس .11
 modelling.journals.semnan.ac.ir -یمهندس در یساز مدل - …هیشکر ,مهرداد

12. MANADO RACKET SPORTS CENTER (Folding Architecture) 
R Nelwan, VH Makarau… - Jurnal Arsitektur …, 2014 - ejournal.unsrat.ac.id 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=6834486901271942610&as_sdt=5 
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o Čikić-Tovarović Jasna, Ivanović Šekularac Jelena, Šekularac Nenad,  
Design principles of media facade, Journal of TTEM – Technics Tehnologies 
Education Management, vol. 7, No.4, 11/12. 2012., (2012), ISSN 1840-1503, str. 
1489-1498, 
13. Citywide management of media facades: case study of Seoul City 

SJ Lee - Proceedings of the 3rd Conference on Media …, 2016 - dl.acm.org 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=7684901151883116025&as_sdt=5 

 

o Čikić-Tovarović Jasna, Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena,  
Specific problems of Media Facade Design, FACTA UNIVERSITATIS, Series: 
Architecture and Civil Engineering Vol. 9, No 1, 2011, University of Niš, Serbia, 
(2011), ISSN 0354-4605, str. 193-203,  
14. DYNAMIC APPEARANCE OF URBAN AND ARCHITECTURAL SURFACES 

T Hrastar, T Marić, B Bojanić - PLACES AND TECHNOLOGIES 2014 - Citeseer 

15. A Guideline for Virtual Reconstruction of Historical Facades, 3D Projection Mapping 
Approach 
BM Moghaddam - 2014 - Citeseer 

16. 映像を活用した空間の歪曲を感じさせるイベント空間デザインの提案鄭熙珍 - Civil 
Engineering, 2011 - koara.lib.keio.ac.jp 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=17095557689113683004&as_sdt=5 
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o Šekularac Nenad, Ivanović Šekularac Jelena, Čikić-Tovarović Jasna,  
Application of stone as a roofing in the reconstruction and construction, Journal 
of Civil Engineering and Architecture, USA, Volume 6, Number 7, July 2012, David 
Publishing Company, Chicago, IL, USA, (2012), ISSN 1934-7359, str. 919-924, 
17. GEOMETRIC APPROACH TO THE REVITALIZATION PROCESS OF MEDIEVAL 

SERBIAN MONASTERIES 
MS DRAGOVIĆ, A ČUČAKOVIĆ, M SREĆKOVIĆ - academia.edu 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=1738530943286169056&as_sdt=5 

	

o Jelena Ivanović-Šekularac, Jasna Čikić-Tovarović, Nenad Šekularac, Application of 
wood as an element of façade cladding in construction and reconstruction of 
architectural objects to improve their energy efficiency, Energy and Buildings, 
Volume 115, Elsevier B.V.,Pennsylvania, USA, (2016), ISSN 0378-7788, str. 85-93, 
18. B Pelaz, JM Blanco, J Cuadrado, Z Egiluz…Analysis of the influence of wood 

cladding on the thermal behavior of building façades; characterization through 
simulation by using different tools and comparative …- Energy and Buildings, 2017 
- Elsevier 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cites=10524957808524548727&as_sdt=5 
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o Debljović Ristić Nevena, Šekularac Nenad,  
Rekonstrukcija i statička sanacija istočnog sektora ogradnog zida manastira 
Sopoćani, Glasnik društva konzervatora Srbije broj 34, Beograd 2010. god., (2010), 
ISSN 0350-9656, str. 74-80, 

19. Кандић Оливера, Сопоћани : историја и архитектура манастира, научна 
монографија, 2016. 
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Прилог 7 -  Одлука о усвајању рецензија за рукопис – 
уџбеник „Дрвени решеткасти носачи - пројектовање 
прорачун и извођење кровних конструкција“ 
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Прилог 8 -  Студентске анкете 
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Прилог 9 -  Са Кобсон-а приказ једина 2 рада реферисана у 
међународној цитатној  бази Journal Citation Report и 
Web of Science кандидата Саше Ђорђевића 

	

	

	


