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            Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета:   Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
Ужа уметничка област:   Архитектонске конструкције 
Број кандидата који се бирају:   Један (1) 
Број пријављених кандидата:    Један (1) 
Име пријављеног кандидата:  Зоран Степановић, дипл.инж.арх. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:   Зоран, Момир, Степановић 
- Датум и место рођења:  31.март.1956. Шабац 
- Установа где је запослен:  Универзитета у Београду - Архитектонски факултет  
- Звање/радно место: Доцент 
- Ужа уметничка област  Архитектонске конструкције 

  
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 
- Назив установе:   Архитектонски факултет Универзитета у     
                                                                 Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 1989. Просечна оцена током студија 

8.7, оцена 10 на дипломском раду, прва 
награда за најбоље израђен дипломски 
рад из архитектонског пројектовања у 
школској 1989/90. години из фонда 
“Владимир М. Лазић” 

Мастер:   
- Назив установе:    
- Место и година завршетка:   
Магистеријум:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Докторат: 
- Назив установе: 
- Место и година одбране: 
- Наслов дисертације: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
 
Досадашњи избори у наставна и научна звања 
-1990-1998. Асистент приправник, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду 
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-1998-2005. Стручни сарадник, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
-2005-2012. Самостални стручни сарадник, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду 
-2012-.       Доцент, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

 

 

3) Испуњеност услова за избор у звање  доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

Оценa / број година радног искуства  
 

1 Искуство у педагошком раду са 
студентима 

27 (двадесетиседам) г. - Кандидат испуњава 
наведени услов 

2 Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног  
претходног изборног периода 

4,53 оцене у прилогу 2. - Реферата. - Кандидат 
испуњава наведени услов 

 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 
 

Број реализација, конкурса, изложби, награда и 
др 
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Три репрезентативне референце у ужој уметничкој области за коју се бира, најмање три 
различите категорије, од којих најмање три од последњег избора у звање доцента, од којих се 
најмање једна од ових референци односи на реализовано дело архитектуре.    

Комисија издваја укупно 6 (шест) референци, по 
следећим категоријама: 

 
 
4 

 
Реализовано дело архитектуре 

 
4 (четири) реализована дела, од којих једно од 
избора у претходно звање. -  

Главни архитектонски-грађевински 
пројекат стамбено-пословног  
објекта П+4+Пк у улици Таковска и 
Руварчеба под руководством 
проф.Рајка Корице, објекат 
реализован, 1999.              
Главни архитектонски-грађевински 
пројекат стамбено-пословног  
објекта П+6+Пк у улици Страхињића 
Бана  бр. 21 под руководством проф. 
Рајка Корице, објекат реализован, 
1998-2000. 
Главни архитектонски-грађевински 
пројекат стамбено-пословног  
објекта у улици Пожешка бр. 56-58 
под руководством проф. Рајка 
Корице, објекат реализован, 1998-
2001. 
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*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

 
Главни архитектонски-грађевински 
пројекат стамбено-пословног  
објекта у улици Тетовска бр. 37, 
Београд, ауторски тим: Н.Фотирић, 
И.Рајковић, З.Степановић, 
И.Ракоњац, објекат реализован, 
2016. 
 

Кандидат испуњава наведени услов 
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Учешће на конкурсу из области 
архитектуре 

 
Јавни анонимни урбанистичко-архитектонски 
конкурс Макиш, члан консултант, под руководством 
проф. Рајка Корице ( добијен откуп ); 2017. 
 
Кандидат испуњава наведени услов 

 
6 

 
Објављено теоријско и/или уџбеничко 
дело 

 
2 (два) теоријска и уџбеничка дела, од којих једно 
од избора у претходно звање. – 
 
Стручна монографија;  
                        Степановић, Зоран, (2012) 

„УСПОСТАВЉАЊЕ ИДЕНТИТЕТА 
ПРОСТОРА У АРХИТЕКТУРИ КРОЗ 
ОДНОС  КОНЦЕПТА ЦЕЛИНЕ И 
ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА”, 
Издавач: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Београд. 
ISBN 978-86-7924-059-0 

 
Кандидат испуњава наведени услов 
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Одобрен уџбеник или монографија за 
ужу област за коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу област за 
коју се бира, објављени у периоду од 
избора у наставничко звање доцент 

  

Помоћни уџбеник из предмета Архитектонске 
конструкције 2: 

  Степановић, З, Јосифовски, А. 
(2017) „СИНТЕЗА КЛАСИЧНИХ 
ДРВЕНИХ КРОВНИХ 
КОНСТРУКЦИЈА И 
КОНСТРУКТИВНОГ СКЛОПА”, 
Издавач: Архитектонски 
факултет Универзитета у 
Београду, Београд, ИСБН 978-
86-7924-183-2 

Кандидат испуњава наведени услов 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализом његовог вишегодишњег 
педагошког и стручног рада, Комисија закључује да је доцент Зоран Степановић својим 
досадашњим радом стекао углед успешног наставника, и да као такав завређује да и даље буде 
члан наставничког колегијума Архитектонског факултета у Београду. 

 
 

У складу са релевантним законским одредбама, како је то наведено у Реферату, Комисија 
констатује да кандидат испуњава потребне формалне и суштинске услове за избор у звање 
доцента за ужу уметничку област: Архитектонске конструкције, у пољу уметности.  

  
 Имајући у виду укупан уметнички, стручн и педагошки рад кандидата, ниво достигнутих 
резултата и њихову усклађеност са темама које се обрађују у оквиру уже уметничке области 
Архитектонске конструкције, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду да прихвати овај Реферат и упути предлог Већу научних 
области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да изабере Зорана 
Степановића у звање доцента за ужу уметничку област Архитектонске конструкције, на 
Департману за архитектонске технологије Универзитета у Београду - Архитектонског факултета. 

 
 

У Београду, 25.10.2017.године 
 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 
    

др Бранислав Жегарац, дипл. инж. архитектуре, председник 
    редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

др Јелена Ивановић-Шекуларац, дипл. инж. архитектуре, члан 
       редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

др Александар Рајчић, дипл. инж. архитектуре, члан 
       ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

др Игор Марић, дипл. инж. архитектуре, спољни члан 
научни саветник Института за архитектуру и урбанизам Србије. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


