
                 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: 1 (један) 
Имена пријављених кандидата: 
 1. др Жикица Текић, дипл. инж. арх. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Жикица (Миладин) Текић 
- Датум и место рођења: 08.10.1967. године, Бијељина, Република Српска, Бих 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Звање/радно место: ванредни професор 
- Научна 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, 1993. 
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, 2001. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам - архитектонско инжењерство 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2005. 
- Наслов дисертације: Савремени концепти примене металних конектера у системима дрвених 
структура 

- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- Доцент, 2006. 
- Доцент, 2011. 
- Ванредни професор, 2015. 
 



3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

Није потребно 

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

4.37 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

25 година 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

- ментор на основним студијама архитектуре 
по старом наставном плану и програму, који 
је трајао до школске 2005/2006 године (2) 

- члан комисије за одбрану дипломских радова 
на основним студијама архитектуре по 
старом наставном плану и програму, који је 
трајао до школске 2005/2006 године (више 
десетина) 

- ментор на постдипломским магистарским 
студијама (1) 

- члан комисије при избору у звања (3) 
5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или 
докторским студијама 

Укупан број учешћа у комисијама за одбрану 
завршних радова на мастер академским 
студијама износи 194 

 
 
 
 

  
(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 
 

 
1 
 
 

Оригинално стручно остварење 
изложено на 32. салону архитектуре, 
Музеј примењене уметности, 
Београд, 2010., ISBN: 978-86-7415-



 
 
 
 
 
 

2  

142-6, Просторна кровна дрвена 
структура вишенаменске спортске 
хале у Панчеву, од лепљеног 
ламелираног дрвета, распона 
примарних носача 61 м. 

Сарадник у реализацији пројекта: 
"Еко дом - систем производње 
префабрикованих објеката на бази 
дрвета и производа од дрвета", 
Министарство за науку и 
технолошки развој Републике 
Србије, Београд, 2002. (број пројекта 
262). 
 
Сарадник у реализацији пројекта: 
"Припрема нових прописа и 
упутстава за примену Евро кодова 
за конструкције у нашем 
грађевинарству", Министарство за 
науку и технолошки развој 
Републике Србије, Београд, 2002. 
(број пројекта 270). 

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

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Уџбеник: Војислав Кујунџић, 
Жикица Текић, Саша Ђорђевић, 
Савремени системи дрвених 
конструкција, Издавачи: 
Југословенска инжењерска 
академија, Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду и Орион 
арт, Београд, 2004., ISBN: 86-80095-
68-0. 
Монографија: Жикица Текић, 
Савремени концепти примене 
металних конектера у системима 
дрвених структура, Издавач: 
Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 
2007., ISBN: 978-86-7924-003-3. 

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) 

 
1 М22 
3 М23 

Кандидат има укупно 5 радова из 
групе М20 објављених у часописима 
са импакт фактором, од којих су 4 
рада објављена у периоду од 
претходног избора у звање 
ванредног професора (1 рад 
категорије М22 и 3 рада категорије 
М23). Као потребан минимум, 
наводи се следећи рад: 
1. M23: Жикица Текић, Саша 

Ђорђевић, Душан Томић, Nail 
metal connector plate - 
experimental determination of 
load-bearing capacity of timber 
member connections, Tehnički 
vjesnik - Technical Gazette, ISSN: 
1330-3651, Vol. 24, No. 1, 2017, 
pp. 35-42, DOI: 10.17559/TV-
20150416162209. 



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) 

 
13 М33 
1 М34 

Кандидат има укупно 36 објављених 
радова из групе М30 и М60, од којих 
је 14 радова из групе М30 објављено 
у периоду од претходног избора у 
звање ванредног професора (13 
радова категорије М33 и 1 рад 
категорије М34). Као потребан 
минимум, наводе се следећа 3 рада: 
1. М33: Жикица Текић, Љиљана 

Козарић, Александра 
Ненадовић, Санација плафонске 
конструкције изнад свечане сале 
Ректората Универзитета у 
Београду, иНДиС 2018 - 
планирање пројектовање, 
грађење и обнова градитељства, 
Нови Сад, Србија, ISBN: 978-86-
6022-105-8, 2018, pp. 979-984, 

2. М33: Љиљана Козарић, 
Жикица Текић, Мирослав 
Бешевић, Мартина Војнић 
Пурчар, Смиља Живковић, 
Serviceability criteria for design of 
timber floors, International 
conference CIBv2018, 
Transilvania University of Brasov, 
Faculty of Civil Engineering, 
Румунија, ISSN: 2285-7656, Vol. 
11, No. 1, 2018, pp. 113-118, 

3. М33: Жикица Текић, Љиљана 
Козарић, Мартина Војнић 
Пурчар, System of lightweight 
roof girders with parallel chords 
and their application, 7th 
International Conference: 
Contemporary achievements in 
civil engineering 2019, Serbia, 
University of Novi Sad, Faculty of 
Civil Engineering Subotica, 2019, 
pp. 259-264, DOI: 
10.14415/konferencijaGFS2019.0
22. 

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира. 

/ / 

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 џбеник за 
ужу област за коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу област за коју се 

 
1 

Књига: Жикица Текић, 
Обликовање функционалних 
елемената кровних дрвених 
структура у Систему ЛКВ - 



бира или превод иностраног уџбеника одобреног 
за ужу област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање 

програмски пакет, Издавачи: Јасен, 
Лисина, ЛКВ Центар и 
Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 
2006., ISBN: 86-85337-16-X. 

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

 
5 

Кандидат има 5 радова објављених у 
претходних десет година, у 
часописима са импакт фактором. 

 
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo 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. 

 
 
КРАТАК ОПИС ЗАОКРУЖЕНИХ ОДРЕДНИЦА 
 
1. Стручно-професионални допринос 
1.2. Учешће на више стручних и научних скупова националног и међународног нивоа. Укупан број 

објављених радова износи 36, од којих је 14 након избора у звање ванредни професор, 



1.3. Чланство у комисијама за израду завршних радова на академским мастер студијама архитектуре. Укупан 
број учешћа у комисијама износи 194, 

1.4. Учешће на више стручних пројеката и елабората. Укупан број стручних пројеката и елабората износи 
280, од којих је већина реализована, 

1.5. Учешће као сарадник у реализацији два научна пројекта, 
1.6. Учешће у више експертиза из области пројектовања, прорачуна и извођења конструкција објеката 

високоградње. Укупан број експертиза износи 12, 
1.6. Учешће у рецензирању радова објављених у часописима Техника, Изградња, Spatium и Wood Material 

Science and Engineering, 
1.7. Поседовање лиценци 300 и 301, Инжењерске коморе Србије. 
 
2. Допринос академској и широј заједници 
2.1 Чланство у комисији за студентска питања, нострификацију и еквиваленцију Архитектонског факултета 

Универзитета у Београду, 2004. године, 
2.1 Чланство у комисији за студентска питања Архитектонског факултета Универзитета у Београду, за 

школску 2007/2008 и 2008/2009 годину, 
2.1 Чланство у Радној групи за припрему документације студијског програма докторских академских 

студија, за потребе акредитације Факултета, 2007. године, 
2.1 Чланство у комисији за обезбеђење и унапређење квалитета високог образовања на Факултету, 2008. 

године, 
2.1 Чланство у комисији за спровођење пријемног испита за упис на прву годину студија на 

Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2010., 2011. и 2012. године, 
2.1 Чланство у централној комисији за попис имовине Архитектонског факултета 2005., 2011., 2012. и 2014. 

године, 
2.1 Чланство у Савету Архитектонског факултета од 2012. до 2018. године, 
2.1 Руковођење студијском целином основних академских студија Факултета - Архитектура, ОАСА, трећа 

година, 17.2 Изборни предмет 2, за школску 2015/2016 годину, 
2.1 Учешће у комисијама за изборе у звања. 
 
3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству 
3.1 Сарадња са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду (Институт за материјале и 

конструкције), на плану експерименталних испитивања носивости веза у дрвеним конструкцијама, 
2004., 2005., 2008., и 2013., 

3.1 Сарадња са Грађевинским факултетом у Суботици, на плану експерименталних испитивања носивости 
конструкција од унакрсно лепљеног ламелираног дрвета (CLT - Cross Laminated Timber), 2019., 

3.3 Чланство у Инжењерској комори Србије, 
3.3 Чланство у Друштву архитеката Београда. 
 
 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

Комисија закључује да др Жикица Текић испуњава све услове за избор у звање ванредног професора, за ужу 
научну област Aрхитектонско конструктерство и конструктивни системи, на основу Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, као и Правилника о 
минималним условима за стицање звања наставника на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду. Комисија констатује да др Жикица Текић испуњава све обавезне и изборне услове за поновни 
избор у звање ванредног професора: 
 
Обавезни услови 
1. Оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода 
је позитивна и њена укупна просечна вредност износи 4.37, 
2. Искуство кандидата у педагошком раду са студентима износи 25 година, 
3. У периоду од последњег избора у звање ванредног професора, кандидат је објавио 4 рада из групе М20 (1 
рад категорије М22 и 3 рада категорије М23). Потребан број објављених радова за поновни избор у звање 
ванредни професор је 1 (један), 



4. У периоду од последњег избора у звање ванредног професора, кандидат је објавио 14 радова из групе М30 
(13 радова категорије М33 и 1 рад категорије М34). Потребан број објављених радова за поновни избор у 
звање ванредни професор је 3 (три). 
 
Изборни услови  
1. Стручно-професионални допринос, 
2. Допринос академској и широј заједници, 
3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или 
уметности у земљи и иностранству. 
Испуњена су сва ТРИ изборна услова.  
 
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да др Жикицу 
Текића, дипломираног инжењера архитектуре, изабере у наставничко звање ванредног професора, за ужу 
научну област Aрхитектонско конструктерство и конструктивни системи, на Департману за архитектонске 
технологије, Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

 
 
Београд, 21.01.2020. године  ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 
 
     ------------------------------------------------------- 

Др Бранислав Жегарац, дипл. инж. арх., 
редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, председник, 

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

Др Војислав Кујунџић, дипл. инж. арх., 
редовни професор у пензији Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, члан, 

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

Др Михајло Самарџић, дипл. инж. арх., 
ванредни професор у пензији Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, члан, 

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

Др Бошко Стевановић, дипл. инж. грађ., 
редовни професор Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, члан, 

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

Др Иван Глишовић, дипл. инж. грађ., 
ванредни професор Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, члан. 

 


