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                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
  

С А Ж Е Т А К       
У З      И Н И Ц И Ј А Т И В У 

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 (један)   
Број пријављених кандидата:  1 (један)   
Имена пријављеног кандидата:  др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж. 

 
 

II - О КАНДИДАТУ 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:  Радојко, Миодраг, Обрадовић 
- Датум и место рођења:  27.06.1966., Земун 
- Установа где је запослен:  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Звање/радно место:  доцент на Департману за Архитектонске технологије 
- Научна област:  Архитектонско конструктерство 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:  Универзитет у Београду – Грађевински факултет 
- Место и година завршетка:  Београд, 1993. 
Магистеријум:   
- Назив установе:  Универзитет у Београду – Грађевински факултет 
‐ Место и година завршетка:  Београд, 2010. 
‐ Наслов магистарске тезе:  Анализа утицаја повећаног саобраћајног оптерећења 

  на мостове система континуалног носача 
- Ужа научна, односно уметничка област:  Грађевинарство 
Докторат: 
- Назив установе:  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година одбране:  Београд, 2015. 
- Наслов дисертације:  Експериментално-теоријска анализа примене бала 

  сламе у конструкцијама  
- Ужа научна, односно уметничка област:  Архитектура 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 1995-2001. године асистент приправник на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет, на 

катедри за Статику архитектонских конструкција, 
- Децембар 2015. Доцент на Департману за Архитектонске технологије за ужу научну, односно 

уметничку област: Архитектонско конструктерство. 
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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 стране високошколске установе 

Наставник је у звању доцента од 2015.год.  

(није потребно приступно предавање) 

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

4.4  

(од избора у звање доцента, на основу информације 
добијене од кандидата) 

3  Искуство у педагошком раду са студентима 11 година 

 

   (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) Број менторства / учешћа у комисији и др.

4  Резултати у развоју научно-наставног подмлатка 1. Члан комисије за избор асистента Универзитета
у Београду – Архитектонски факултет  (члан у 2 
комисије) 

2. Члан комисије за избор асистента са 
докторатом, Универзитета у Београду – 
Архитектонски факултет (члан у 1 комисији)

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

1. Члан комисије за одбрану Мастер завршног рада
и  мастер  тезе  у  студију  код  доц.  др  Милене 
Кордић, школске 2018/19. 

2. Члан  комисије  за  одбрану  докторске 
дисертације,  кандидат  Миодраг  Грбић,  ментор 
проф. др Милан Глишић, 2016. год.

 
 
  (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  избор  у  звање  доцента, 
у реду 9 приказани су сви радова презентовани након избора 
у звање доцента) 

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

1 × M21 
1 × M22 
1 × M23 

1. Radojko Obradović, Dragan Pamučar, Multi‐Criteria Model for
the Selection of Construction Materials: An Approach Based 
on  Fuzzy  Logic,  TEHNIČKI    VJESNIK,  27/5,  ISSN:  1330‐3651 
(M23),  
рад  прихваћен  2019  године  за  објављивање,  са 
фотокопираном потврдом (без овере Нотара), 

2. Dragan  Pamučar,  Ibrahim  Badi,  Korica  Sanja,  Radojko 
Obradović,  A  Novel  Approach  for  the  Selection  of  Power‐
Generation  Technology  Using  a  Linguistic  Neutrosophic 
CODAS  Method:  A  Case  Study  in  Libya,
ENERGIES,  11/9,  Year  2018,  Pages  2489‐2513,  ISSN:  1996‐
1073, DOI:https://doi.org/10.3390/en11092489 (М22), 

3. D. Pamučar, M. Mihajlović, R. Obradović, P. Atanasković, Novel 
approach  to  group multi‐criteria  decision making based on 
interval  rough  numbers:  Hybrid  DEMATEL‐ANP‐MAIRCA 
model,  
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol. 88, Year 2017,  
Pages 58‐80 ISSN: 0957‐4174,  
DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.06.037 (М21)
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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. 

7 1. Радојко Обрадовић, Драшко Мишулић, Улога инвеститора 
у процесу планирања, пројектовања и изградње, Стручни 
скуп:  Планирање  и  изградња  објеката  намењених  
предшколском  образовању  и  васпитању  у  Републици 
Србији, Београд, Србија, 15. април 2019. године. (М61), 

2. Budimir  Sudimac,  Radojko  Obradović,  Innovative  Methods, 
Technologies and Applications  for  the Better  Integration of 
the  Built  Heritage,  6th  Academic  Conference  on  Places  and 
Technologies, Pecs, Hungary, 9‐10. May 2019. (M34) 

3. Будимир  Судимац,  Радојко  Обрадовић,  Правила  за 
пројектовање  предшколских  установа,  Стручни  скуп, 
Планирање  и  изградња  објеката  намењених 
предшколском  васпитању  и  образовању  у  Републици 
Србији, Београд, Србија, 15. април 2019. године (М63),  

4. Milica Petrović, Radojko Obradović, Ana Kontić, Interrelation 
of Form and Structure,  ICA 2019 Belgrade: 21st International 
Congress of Aesthetics, Belgrade, Serbia, 22‐26. July 2019. ISBN 
978‐86‐7924‐224‐2, strana 1906‐1914. (M33), 

5. Ana  D.  Kontić,  Radojko  Obradović,  Milica  Petrović,  Zaštitni 
objekti  arheološkog  nasleđa:  između  inženjerskog 
oblikovanja  i  arhitektonske  likovnosti,  Prva  međunarodna 
konferencija SmartArt umetnost  i nauka u primeni, Beograd, 
Srbija, 20‐30. novembar 2019. ISBN 978‐86‐80245‐38‐6, strana 
31‐32. (M34) 

6. Radojko Obradović, Budimir Sudimac, Milica Petrović, Ušteda 
energije  primenom  balirane  slame,  Naučno‐stručni 
simpozijum Instalacije & Arhitektura 2019, Beograd, Srbija, 5‐
6. decembar 2019. (M33) 

7. Radojko  Obradović,  Draško  Mišulić,  Modeli  konkursnih 
dokumentacija  za  javne  nabavke  u  građevinarstvu, 
15.  kongres  društva  građevinskih  inženjera  Srbije,  Zlatibor, 
Srbija, 6‐8. septembar 2018. (M63) 

10 Оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће у 
пројекту 
 

1 Учешће  у  Националном  научноистраживачком  пројекту: 
ТР36008 „Развој и примена научних метода у пројектовању и 
грађењу  високо  економичних  конструктивних  система 
применом нових технологија“, руководилац пројекта проф. др 
Миодраг  Несторовић. Финансиран од  стране  Министарства 
просвете, наука и технолошког развоја, Република Србија. 

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

1 Практикум 

Радојко Обрадовић, Милица Петровић, Ана Контић, 

ПРИНЦИПИ  КОНСТРУИСАЊА  АРХИТЕКТОНСКИХ  ОБЈЕКАТА, 

Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2019.  

Одлука о одобрењу АФ 01‐1152/2‐7.2 од 24.06.2019. ISBN 

978‐86‐7924‐202‐0,  COBISS.SR‐ID 277591820,  

CIP 72.01(075.8)(076) 624.04(075.8)(076) 

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) 

 

/ 
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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 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: 
1. Члан  уређивачког  одбора  (Editorial  Board  Member)  међународног  научног 
чаописа “American Journal of Civil Engineering (AJCE)” ISSN: 2330‐8729 (Print); ISSN: 
2330‐8737 (Online). http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajce 

2. Члан  уређивачког  одбора  (Editorial  Board  Member)  у  научном  часопису 
међународног  значаја  верификованог  посебном  одлуком  “Facta  Universitatis, 
Series:Architecture  and  Civil  Engineering”  ISSN:  0354‐4605  (Print);  ISSN:  2406‐
0860 (Online). http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUArchCivEng/index 

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: 
- члан комисије за одбрану Мастер завршног рада и мастер тезе у студију код 

доц.др Милене Кордић, школске 2018/19, 
- члан комисије за одбрану Мастер завршног рада и мастер тезе у студију код 

проф. у пензији Зорана Лазовића, школске 2019/20, 
- члан  комисије  за  одбрану  докторске  дисертације,  кандидат Миодраг  Грбић, 

ментор проф. др Милан Глишић, 2016.год. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија: 
- аутор или коаутро више елабората и студија. 
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5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката: 
- Пројекат  Светске  банке,  Инклузивно  предшколско  васпитање  и  образовање, 

Руководилац компоненте 1 пројекта (2018 ‐ )  

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 
експертиза, рецензија радова или пројеката: 
- Председник  Републичке  ревизионе  комисије  за  стручну  контролу  техничке 

документације  за  објекте  из  члана  133.  закона  о  планирању  и  изградњи 
(2015‐2018, три мандата). 

7. Поседовање лиценце: 
- Положио  је  стручни  испит  за  овлашћеног  грађевинског  инжењера  и  има 

пројектантску лиценцу 310.  

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. 
- Члан Радне групе за давање стручне основе и припрему предлога „Правилника 

којим  се  ближе  уређују  услови  у  погледу  простора,  опреме  и  дидактичких 
средстава у предшколској установи“, 2018.  

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.). 
- Организатор  и  учесник  Семинара  „Conceptual  seismic  design  of  buildings  for 

architects”, Београд, Архитектонски факултет 2018. 

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, 
- Учешће у настави на докторским студијама у школској 2016/17. на Грађевинско‐

архитектонском  факултету  у  Нишу  (Оптимизација  просторних  склопова  и 
конструкција). 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалним удружењима или 
организацијама националног или међународног нивоа. 
- Члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије (2014 ‐ 2019.), 
- Члан Управног одбора Српског друштва за земљотресно инжењерство. 

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.
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

На основу увида у све елементе укупних радних резултата, а на основу доступне документације (увидом у 
конкурсни материјал, фотокопије неовереног конкурсног материјала пријаве кандидата достављен од стране 
Опште службе Универзитета у Београду - Архитектонског факултета), анализе резултата научно – 
истраживачког, стручног и педагошког рада, Комисија констатује да др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж. 
испуњава критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног професора. 
Кандидат др Радојко Обрадовић има научни степен доктора наука - архитектура (М71), способност за наставни 
рад, научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, и то: 
један рад у врхунском међународном часопису  (1×М21), један рад у истакнутом међународном часопису 
(1×М22), један рад у међународном часопису (1×М23)(прихваћен за публиковање), три рада објављена у научном 
часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (3×М24). Од избора у претходно звање има 
два рада са међународних научних скупова објављених у зборницима радова у целини (2×М33), два саопштења 
на међународном скупу штампана у изводу (2×М34), једно предавања по позиву са скупа националног значаја 
штампано у целини (1×М61), два саопштење на домаћем скупу штампано у целини (2×М63) као и више стручних 
радова.  

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализом научно-истраживачког, педагошког и стручног 
рада кандидата, као и на основу непосредног и вишегодишњег познавања његовог научног, стручног, педагошког 
и друштвеног рада, Комисија закључује да др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж. испуњава све суштинске и 
формалне услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну „Архитектонско конструктерство и 
конструктивни системи”, на Департману за архитектонске технологије Универзитета у Београду - 
Архитектонског факултета, прописане Законом о високом образовању  

На основу увида у све елементе укупних радних резултата, а на основу доступне документације и анализе 
резултата научно – истраживачког, стручног и педагошког рада, Комисија констатује да  
др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж. испуњава критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног 
професора Универзитета у Београду: 
- има испуњен ОПШТИ услов, 
- има испуњене ОБАВЕЗНЕ услове и 
- има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 

Комисија предлаже Изборном већу Универзитета у Београду - Архитектонског факултета да др Радојка 
Обрадовића, дипл.грађ.инж. изабере у звање ванредног професора за ужу научну област „Архитектонско 
конструктерство и конструктивни системи“ на Департману за Архитектонске технологије и упути предлог Већу 
научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да изабере др Радојка Обрадовића 
у звање ванредног професора за ужу научну област: „Архитектонско конструктерство и конструктивни 
системи”, на Департману за Архитектонске технологије Универзитета у Београду - Архитектонског факултета. 

Место и датум:  Чланови Комисије  

Београд, 2. октобар 2020. 

______________________________________________ 
др Ненад Шекуларац, председник Комисије 

 редовни професор  
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

______________________________________________ 
др Будимир Судимац, члан Комисије 

 ванредни професор  
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет 

______________________________________________ 
др Драгослав Стојић, члан Комисије 

 редовни професор  
Универзитет у Нишу – Грађевинско – Архитектонски факултет у Нишу 
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