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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:     Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
Ужа научна област:     Архитектонско конструктерство и конструктивни системи 
Број кандидата који се бирају:   1 (један) 
Број пријављених кандидата:    2 (два) 
Имена пријављених кандидата: 

     1. Данијела Стојановић, дипл.инж.арх. 
     2. др Ненад Шекуларац, дипл.инж.арх. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 

КАНДИДАТ 1. 
 

1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Данијела, Ратко Стојановић 
- Датум и место рођења: 01. јануар 1976., у Београду 
- Установа где је запослен: / 
- Звање/радно место: / 
- Научна, односно уметничка област: /  

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:   Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 
- Место и година завршетка:  Београд, 2007. 
Мастер:  
- Назив установе: /    
- Место и година завршетка: /   
- Ужа научна, односно уметничка област: /  
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: 
- / (нема наведених у пријави). 
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3) Испуњени услови за избор у звање РЕДОВНОГ 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 стране високошколске установе 

/ 

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

/ 

3 Искуство у педагошком раду са студентима / 
 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у комисији и 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 Објављена два 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) од 

избора у претходно звање из научне области за коју се 
бира. 

/ / 

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. 

/ / 
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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 скупу од 
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 

/ / 

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

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
(изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање по једна 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: 
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: 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 

експертиза, рецензија радова или пројеката: 
7. Поседовање лиценце. 

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 високошколским 
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 

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. 
 

 КАНДИДАТ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА. 
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КАНДИДАТ 2. 
 

1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Ненад, Драган 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, односно уметничка област: Архитектонско конструктерство и конструктивни системи 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:   Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка:  Београд, 1990. 
Мастер:  
- Назив установе:    
- Место и година завршетка:   
- Ужа научна, односно уметничка област:  
Магистеријум:  
- Назив установе:   Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка:  Београд, 1998. 
- Ужа научна 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 област:    Архитектура и урбанизам  
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 1990. и 1994. асистент приправник на Универзитету у Београду ‐ Архитектонски факултет, 
‐ 1998., 2002. и 2006. асистент на Универзитету у Београду ‐ Архитектонски факултет, 

‐ 2010. доцент на Универзитету у Београду ‐ Архитектонски факултет, 

‐ 2012. ванредни професор на Универзитету у Београду ‐ Архитектонски факултет, 

‐ 2017. редовни професор на Универзитету у Београду ‐ Архитектонски факултет (није изабран), 

‐ 2017. ванредни професор на Универзитету у Београду ‐ Архитектонски факултет. 

 

3) Испуњени услови за избор у звање РЕДОВНОГ 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 
стране високошколске установе 

 

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

Просечна оцена је 4.52, према релевантним студентским 
анкетама, у којима је учествовало више од 30 % студената током 
целокупног изборног периода у звању ванредног професора. 
 
Просечна оцена је 4.54, према релевантним студентским 
анкетама, у којима је учествовало више од 30 % студената током 
целокупног претходног изборног периода. 

3 Искуство у педагошком раду са 
студентима 

29 година
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 (заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног 
подмлатка 
 

- 2 (два) кандидата која је укључио у наставни процес као 
студенте Сараднике у настави, уписали су докторске студије и 
запослили су се на Архитектонском факултету као асистенти, 

- 3 (три) кандидата која су одбранила завршни мастер рад под 
његовим менторством, уписала су докторске студије и 
запослили су се Архитектонском факултету као асистенти,  

- 1 (један) кандидат који је обранио завршни мастер рад под 
његовим менторством, уписао је докторске студије на 
Архитектонском факултету, 

- Председник 6 (шест) односно члан у 11 (једанаест) Комисија за 
избор сарадника и наставника, 

- Члан 1 (једне) Комисије за избор у научно звање научни 
сарадник. 

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

- 30 менторстава на завршним мастер студијама, 

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

- учешће у више Комисија за одбрану завршног рада на мастер 
студијама 2012/13, 2013 /14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 
и 2018/19 године. 

 
 
 

 (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 редни број 8) 

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

 / 
(вреднује се за избор у звање ванредног професора, 
под редним бројем 16 приказани су неки од радова 

презентовани након избора у звање ванредног 
професора) 

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

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) 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),Ivanović Šekularac 

3) 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), 

9 Саопштена три рада на међународним 
или домаћим научним скуповима 
(категорије М31-М34 и М61-М64) од 

избора у претходно звање из научне 
области за коју се бира. 

 

/ 
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10 Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 
 

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

2. Научно-истраживачки пројекат „Системи двоструких 
фасада као фактора енергетске ефикасности 
објеката” у оквиру Националног програма енергетске 
ефикасности за период 2003–2006. године. 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) 

 Објављено након избора у звање 
ванредног професора 
– в.проф.  др  Н.  Шекуларац,  асис.  Неда  Џомбић, 

маст.инж.арх.:  Практикум  из  предмета  Пројектовање  и 
прорачун конструкција 2 – основе дрвених конструкција, 
ISBN  978‐86‐7924‐219‐8,  Универзитет  у  Београду  ‐ 
Архитектонски факултет, 2019. године. 

Објављено пре избора у звање ванредног 
професора 
 проф.  др  Михајло  Самарџић,  проф.  др  Милан  Глишић, 

асис.  мр  Ружа  Окрајнов  Бајић,  асис.  мр  Дејан  Васовић, 
асис.  мр  Ненад  Шекуларац,  асис.  Војислава  Поповић, 
асис.  Радојко  Обрадовић,  Практикум  за  вежбе  из 
Бетонских  конструкција,  Архитектонски  факултет  у 
Београду, 2005. година. 

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. 

2 × М21а 
5 × M22 
2 × M23 
 
радови који су 
објављени у 
часописима 

реферисаним 
у 

међународној 
цитатној бази 

Journal 
Citation Report 

и Web of 
Science, а 

нису из 
категорије 

М21, М22 или 
М23 

1 × М26 
1 × AHCI 

4) Šekularac Nenad, Debljović Ristić Nevena, Mijović, 
Dušan, Vladica Cvetković, Barišić Slobodan, Ivanović-
Šekularac Jelena, The use of natural stone as an 
authentic building material for the restoration of 
historic buildings in order to test sustainable 
refurbishment: Case study, Sustainability 2019, 
Special Issue Natural Stone and Architectural Heritage 
11(15), MDPI Publisher, ISSN 2071-1050, 4009, (М22), 

5) Debljović Ristić Nevena, Šekularac Nenad, Mijović, 
Dušan, Ivanović-Šekularac Jelena, Studenica Marble: 
Significance, Use, Conservation, Sustainability 2019, 
Special Issue Natural Stone and Architectural Heritage 
11(15), MDPI Publisher, ISSN 2071-1050, 3916, (М22), 

6) Aleksandar Petrovski, Jelena Ivanović-Šekularac, 
Nenad Šekularac, Comparison of Wooden and 
Conventional Houses Sustainability - Increasing 
Application of Modified Wood in Republic of North 
Macedonia, Thermal Science International Scientific 
Journal, Year 2019, vol. 23 br. 3, Vinča Institute of 
Nuclear Sciences, Belgrade, Srbija, (2019), ISSN 0354-
9836, стр. 1943-1955, (М22), 

7) Aleksandar Petrovski, Lela Petrovska-Hristovska, 
Jelena Ivanovic-Sekularac, Nenad Šekularac, 
Assessment of the sustainability of façade 
refurbishment, Thermal Science International 
Scientific Journal, Year 2019, Vol. , No. , Vinča Institute 
of Nuclear Sciences, Belgrade, Srbija, (2019), ISSN 
0354-9836, стр. - , прихваћен за публиковање 
doi. 10.2298/TSCI190218307P, (М22), 
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8) Šekularac Nenad, Šumarac Dragoslav, Ćikić-Tovarović 
Jasna, Čokić Miloš, Ivanović-Šekularac Jelena, Re-use 
of historic buildings and energy refurbishment 
analysis via building performance simulation 
(BPS): A case study, Thermal Science International 
Scientific Journal, Year 2018, Vol. 22, No. 6, Vinča 
Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Srbija, (2018), 
ISSN 0354-9836, стр. 2335-2354 (М22), 

9) Šekularac Nenad, Čikić Tovarović Jasna, Ivanović 
Šekularac Jelena, Cultural heritage and structural 
stability of the old rampart wall, Holy Mount Athos–
Case study, Structural Engineering International, 
Structural Engineering International, journal of the 
International Association for Bridge and Structural 
Engineering (IABSE), (2017), ISSN 1016-8664, стр. 
353-361, (М23), 

10) Čikic-Tovarović Jasna, Ivanović-Šekularac Jelena, 
Šekularac Nenad. Renovation of existing glass 
facade in order to implement energy efficiency and 
media facade, Energy and Buildings, Volume 152, 
Elsevier B.V.,Pennsylvania, USA, (2017), ISSN 0378-
7788, стр. 653-666, (М21а), 

11) Ivanović Šekularac Jelena, Čikić Tovarović Jasna, 
Šekularac Nenad, Restoration and conversion to re-
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, 
стр. 1363-1376, (М23), 

12) 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, стр. 
85-93, (М21а). 

Радови који су објављени у часописима 
реферисаним у међународној цитатној бази 
Journal Citation Report и Web of Science, а нису из 
категорије М21, М22 или М23: 
13) 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, (AHCI 
листа), 

14) Čikić-Tovarović Jasna, Šekularac Nenad, Ivanović 
Šekularac Jelena, Forensic engineering: problems 
associated with curtain walls, Structural Engineering 
International, journal of the International Association for 
Bridge and Structural Engineering (IABSE), (2017), 
ISSN 1016-8664, стр. 413-417, индексиран у WOS-u 
(М26).

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  - према Scopus бази има 24 хетероцитата, 
- према WOS бази има 15 хетероцитата, 
- према потврди Универзитетске библиотеке 

„Светозар Марковић“ „пронађено је 15 цитата“ 
(хетероцитата). 
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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 скупу од избора у претходно 
звање из научне области за коју се бира 

укупно 31 

од тога 

3 

предавања 

по позиву 

Избор радова на међународним конференцијама: 

1. Šekularac Nenad, Tripković Stevica,
Strengthening methods for masonry structures in 
rehabilitation of protected historic buildings of Hilandar 
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, 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); 

3. 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); 

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, 

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 

  - Уџбеник Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета, за ужу научну област Архитектонско 
конструктерство, Дрвени решеткасти носачи ‒ 
пројектовање, прорачун и извођење кровних 
конструкција; аутор в.проф. др Ненад Шекуларац, у 
издању Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета; Београд, 2017., ISBN 978-86-7924-178-8. 

18 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, на основу научних референци. 
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање по једна 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,
- члан  Научно‐стручног  одбора,  10.  Научно‐стручна  конференција 

Културно наслеђе – ризици и перспективе, 2019. године. 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама: 
- председник комисије за одбрану докторске дисертације, 
- 30 менторства на завршним мастер студијама, 
- учешће у комисијама за одбрану завршног рада на мастер студијама 

2013/14, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017. 
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  стања  објекта  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,  Београд,  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, 

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

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

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

- Реконструкција  и  доградња  улазног  пункта  Музеја  историје 
Југославије, 2015‐2019. 

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 за часопис Spatium, 35‐2016, 40‐2018, 
- рецензија  за  часопис  "Грађа  за  проучавање  споменика  културе 

Војводине" XXVIII, 2015. године, 
- рецензија за часопис „Архитектура и урбанизам“, 48‐2019 
- рецензије два Практикума за наставу на Архитектонском факултету. 

7. Поседовање лиценце. 
- поседује лиценце ИКС: 301, 400 и 401, 

бројеви лиценци: 301174504, 400141404, 401K76518 
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2. Допринос академској и 
широј заједници 

7. 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, 
- секретар Катедре за статику конструкција 2002. и 2003. године, 
- члан комисије за Акредитацију 2013. године, 
- члан Савета факултета школске 2002/03. и 2003/04. године. 

8. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
- члан Стручног савета за Обнову Светог манастира Хиландара,  
- члан Комисије за међународну сарадњу Инжењерске коморе Србије. 

9. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно 
Универзитета. 

10. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
- члан  радне  групе  Архитектонског  факултета:  Иницијатива  за  помоћ 

угроженима у поплавама 2014., 
- Иницијатива и организовање студенских конкурса за пројектна решења 

сајамског  штанда  Кнауф  на  Сајму  грађевинарства  у  Београду,  од 
школске 2003/04 до 2013/14 године; 

11. 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 перманентно образовање, Инжењерске коморе Србије: 

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

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

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

12. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке. 
- Сребрна медаља Ректората универзитета уметности за 2017. годину, за 

значајан и креативан допринос развоју Факултета ликовних уметности 
у Београду. Ово признање је први пут Ректорат Универзитета уметности 
доделио професору ван матичног Универзитета, 

- Златна  мистрија  за  2017.  годину,  признање  Друштва  конзерватора 
Србије за свеобухватан и успешно изведен истраживачко‐аналитички, 
методолошки  и  пројектантски  поступак  у  решавању  статичко‐
конструктивних  проблема  на  реализацији  санације  и  реконструкције 
Камбанског пирга – Звонаре у манастиру Хиландару. 

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

7. 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“, од 2011. 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. 

8. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским 
или научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 
- члан  Комисије  за  избор  у  звање  доцента  на  Грађевински‐

архитектонском факултету у Нишу, именовање бр 8/20‐01‐007/12‐028 
од 13.11.2012. године, Ниш.
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9. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима 
или организацијама националног или међународног нивоа. 
- члан Инжењерске коморе Србије; 
- члан Скупштине инжењерске коморе од 2004‐2008. године; 
- члан Друштва конзерватора Србије, чланска карта број 773; 
- члан ICOMOS, Serbia.  

10. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
- стипендиста, OAAD, Аустријског академског удружења, Министарства 

за науку, Владе Аустрије, Институт за металне и дрвене конструкције, 
Грађевинског  и  Архитектонског  факултета,  Универзитета  у  Инсбруку, 
1997. и 1998. године, рад и боравак на Универзитету у Инсбруку. 

11. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
- Учешће  у  креирању  мултидисциплинарних  Мастер  студија  при 

Универзитету у Београду. Радни наслов Мастер студија Менаџмент у 
виноградарству и винарству. 

12. 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.
 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу свега наведеног, анализом стручне, научно-истраживачке и педагошке делатности, а у складу 
са Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду - 
Архитектонском факултету Комисија закључује да од два пријављена кандидата само др Ненад Шекуларац, 
дипл. инж. арх., испуњава све Опште, Обавезне и Изборне услове за избор у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, за ужу научну, односно уметничку област: 
Архитектонско конструктерство и конструктивни системи, на Департману за архитектонске технологије. 

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 
Универзитета у Београду - Архитектонском факултету у својству наставника, објављене научне радове у 
научним часописима и зборницима са рецензијама, и то: 

- 14 (четрнаест) радова објављених у међународним научним часописима реферисаним у међународној 
цитатној бази Journal Citation Report и Web of Science, од којих 11 (једанаест) након избора у звање 
ванредног професора: 

- 11 (једанаест) радова објављених у међународним научним часописима реферисаним у 
међународној цитатној бази Journal Citation Report и Web of Science (2 рада у категорији М21а, 4 
рада у категорији М22 и 5 радова у категорији М23); 

- 1 (један) рад прихваћена за публиковање и добијен је DOI број, у међународном научним часопису 
реферисаном у међународној цитатној бази Journal Citation Report и Web of Science (у категорији 
М22); 

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

- 1 (један) рад објављених у међународном научном часопису реферисаном у међународној 
цитатној бази Journal Citation Report и Web of Science који је из категорије М26 (рад у часопису из 
категорије М23, објављен као „Technical Reports“); 

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

Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom (М14) и 4 (четири) поглавља у истакнутој монографији 
националног значаја (М44)); 

- 7 (седам) радова у водећим часописима националног значаја (М51), 2 (два) рада у часописима 
националног значаја (М52) и 1 (један) рад у научном часопису националног значаја (М53). 

Др Ненад Шекуларац има 15 (петнаест) хетероцитата према потврди Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“. 

Након избора у звање ванредног професора има 31 (тридесет један) рад саопштен на домаћим и 
међународним скуповима, од који су 4 (четири) позивна предавања, укупно има 59 (педесет девет) радова 
саопштених на домаћим и међународним скуповима. 
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Сви публиковани радови, од 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 је аутор уџбеника за научну области Архитектонско конструктерство „Дрвени 
решеткасти носачи - пројектовање, прорачун и извођење кровних конструкција“ и већег броја 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 Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, Комисија закључује да др Ненад 
Шекуларац испуњава све услове за избор у звање редовног професора. 

Комисија има задовољство да предложи Изборном већу Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета и Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да прихвати 
овај Извештај и упути предлог Сенату Универзитета у Београду да изабере др Ненада Шекулараца у звање 
редовног професора за ужу научну област „Архитектонско конструктерство и конструктивни системи”, на 
Департману за Архитектонске технологије Универзитета у Београду - Архитектонског факултета. 

 
 
Место и датум: Београд, 24. октобар 2019.  Чланови Комисије 
 
  
 

_____________________________________ 
др Бранислав Жегарац, дипл.инж.арх 

  редовни професор  
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

 
 
 

_____________________________________ 
др Владимир Мако, дипл.инж.арх 

  редовни професор  
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

 
 
 

_____________________________________ 
др Драгослав Шумарац, дипл.грађ.инж. 

  редовни професор  
Универзитет у Београду - Грађевински факултет 

 

 
_____________________________________ 

др Бошко Стевановић, дипл.грађ.инж. 
  редовни професор  

Универзитет у Београду - Грађевински факултет 
 

 
 

_____________________________________ 
др Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж. 

  редовни професор  
Факултет техничких наука - Универзитет у Новом Саду  


