УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:
Датум: 3.9.2014. године
Београд

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну, односно уметничку
област: „Урбанизам и просторно планирање“ на Департману за урбанизам

Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за
урбанизам, дана 01.07.2014. године донео је одлуку бр. 01-871/7 о расписивању конкурса за
избор једног наставника у звању ванредног професора за ужу начну, односно уметничку област
Урбанизам и просторно планирање, на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у
Београду, на одређено време, за временски период од 5 (пет) година.
Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ”, дана 09.
јула 2014. године, а на основу општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. Гласник РС“ бр.
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и посебних услова предвиђених Законом о високом образовању („Сл.
Гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/2013), Препорукама
Националног савета за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду (Гласник УБ 131/06,
Гласник УБ 140/08, Гласник УБ 162/11), Статутом Архитектонског факултета („Сл. Билтен АФ“ бр.
80/08, 84/10, 89/12 – пречишћен текст) и Правилником о поступку предлагања за избор
наставника и поступку за избор сарадника Факултета, члан 5. („Сл. Билтен АФ” бр. 78/08). Конкурс
је расписан на одређено време у трајању од пет година.
Изборно веће Архитектонског факултета је на седници одржаној 14. јула 2014. годинe донело
одлуку бр. 01-987/2-4.4 о образовању Комисије за припрему извештаја за избор кандидата у
саставу:
-

Прoф. мр Рајко Корица, председник Комисије,
редовни професор Архитектонског факултета, Универзитета у Београду

-

Прoф. др Владан Ђокић, члан Комисије,
редовни професор Архитектонског факултета, Универзитета у Београду

-

Прoф. др Јасмика Цвејић, члан Комисије,
редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Београду

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да је
на Конкурс благовремено приспела једна пријава кандидата др Ксенија Лаловић, доцента на
Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду, (бр. пријаве 02-1044/1 од 21.
јула.2014). Након прегледа и анализе поднете пријаве, Комисија има има задовољство да поднесе
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ИЗВЕШТАЈ
О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ
Комисија је након увида у поднету документацију др Ксеније Лаловић, д.и.а., доцента
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, констатовала да је Пријава потпуна и да
кандидаткиња испуњава све формалне услове конкурса.

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА
Др Ксенија Лаловић, дипл. инж. арх. рођена је у Београду, 02.04.1968. године, где је завршила
основно и средње образовање.
Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала је школске 1986/87. године и
дипломирала са просечном оценом 9,11 и оценом на дипломском раду 10 (десет) и стекла звање
дипломирани инжењер архитектуре. Академско звање магистра техничких наука из области
архитектуре и урбанизма стекла је 2003. године, а доктора техничких наука из области
архитектуре и урбанизма 2013. године, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.
На Архитектонском факултету у Београду, запослена је у својству сарадника од септембра 1992.
године и учествовала је у извођењу наставе на више предмета на Катедри за урбанистичко и
просторно планирање сво до 2003. године.
Децембра 2003. године изабрана у звање доцента за област урбанизма и просторног планирања
на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду, после
самосталне изложбе стручно-уметничких остварења, на коме је и данас запослена и изводи
наставу Департмана за урбанизам на основним, мастер и специјалистичким академским
студијама архитектуре. У оквиру националне и међународне сарадње са академским
институцијама имала ангажовање у спровођењу наставе на 1 домаћем и 2 инострана факултета.
Осим формалног образовања кандидаткиња је у периоду од 2003. до 2008. године похађала 9
професионалних тренинга у организацији међународних организација, и стекла интернационалне
сертификације као тренер на више актуелних тема из области управљања и планирања одрживим
развојем.
Учествовала je у укупно 7 научно-истраживачких пројеката, 5 националних и 2 међународнa, и
била је руководилац 3 научно-истраживачка подпројекта. У свом научно-истраживачком раду до
сада је остварила укупно 75 научно истраживачких резултата, од који је 63 у периоду после избора
у звање доцента, а који су детаљно наведени у одговарајућем делу овог Извештаја. У периоду
2001. до 2003. године била је коорганизатор и реализатор Програма перманетног образовања
Урбанистичког завода Београда, а од 2003. до 2005. године руководилац програма развоја
Информационог система Урбанистичког завода Београда који је успешно имплементиран. У
пероду од 2003. до 2009. године била национални консултант УН ХАБИТАТ канцеларије у Београду
у оквиру реализације СИРП УН ХАБИТАТ.
Стручни рад у оквиру области урбанистичког планирања обављала као члан ауторског тима на 24
усвојена просторна и урбанистичка плана свих нивоа, као и у оквиру израде Стратегије просторног
развоја Републике Србије. Учествује у изради 11 стручних студија. У оквиру области урбанистичког
и архитектонског пројектовања стручни рад обављала је кроз: - израду 11 урбанистичкоархитектонских пројеката, у опсегу од идјеног до извођачког пројекта, у својству члана ауторског
тима или самостално, од којих су 3 изведена, и – израду 15 архитектонских пројеката, од којих је 9
реализовано. Учествовала на укупно 12 на архитектонско-урбанистичких конкурса, са освојених 6
награда. У својству аутора имала је 9 изложби резултата стучног рада на којима је увек добила
признање. Награђивана је укупно 15 пута за свој стручни рад. Говори и пише енглески језик.
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2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
2.1. Стицање формалних квалификација
На последипломске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписана је на
тематско подручје „Урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко пројектовање“,
школске 1995-96. године.
Магистарски рад са темом „ПРИЛОГ РАЗВОЈУ ЕКПСЕРТНИХ СИСТЕМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ
ЛОКАЦИЈЕ ГРАДСКИХ ЦЕНТРАЛНИХ АКТИВНОСТИ” одбранила је 2003. године, на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду, пред Комисијом: проф. Др Петар Бадовинац, дипл. инж. арх.,
ментор, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, проф. др Нада
Лазаревић Бајец, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду и проф.
др Владимир Мацура, редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Београду, и тиме
стекла академски назив магистра техничких наука из области архитектуре и урбанизма.
Докторску дисертацију са темом „МОДЕЛ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА
ПОДРШКУ ОДРЖИВОМ УРБАНОМ РАЗВОЈУ СРБИЈЕ” одбранила је 2013. године, на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду, пред Комисијом: проф. др Милица Бајић Брковић, дипл. инж.
арх., ментор, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, проф. др
Зоран Никезић, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, проф. др
Драгана Бечејски Вујаклија, ванредни професор Факултета организационих наука Универзитета у
Београду и тиме стекла академски назив доктора техничких наука из области архитектуре и
урбанизма.
У циљу што бољег овладавања специфичним знањима потребним за стицање формалних
квалификација, као и стручног усавршавања уопште, др Ксенија Лаловић у више наврата борави у
иностранству на семинарима, специјализованим курсевима и другим облицима стручног
усавршавања, и то:
2008

2008
2008
2007

2007
2006
2006
2006
2003
1995
1993-1994
1989-1991
1989

Certified trainer in filed of Urban road safety, Cycling, Urban traffic management, ELTIS (European Local
Transport Information Service) proffessional training in sustainable transport systems, Regional
Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC); PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3,
Graz
Certified trainer in filed of EU Project development, EU Programmes (eg. INTERREG, IPA) & Project Cycle
Management, conducted by ECORYS Region, Strategy & Entrepreneurship, Rotterdam, UN-Habitat Serbia;
Certified trainer in filed of Gorvenance, lidership and public relations, Training of trainers conducted by
FPLD, Romania, UN-Habitat Serbia;
Certified trainer in filed of Mobility management and travel awareness, Parking Space Management,
Alternative fuels and new vehicle technologies, ELTIS (European Local Transport Information Service)
proffessional training in sustainable transport systems, Regional Environmental Center for Central and
Eastern Europe (REC); PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Graz
ESRI ArcGIS напредни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN-Habitat Serbia;
Certified trainer in filed of Communication and Conflict management,Training of trainers conducted by
FPLD, Romania, UN-Habitat Serbia;
Certified trainer in filed of Participatory planning and stakeholder analisys, Training of trainers conducted
by FPLD, Romania, UN-Habitat Serbia;
ESRI ArcGIS основни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN-Habitat Serbia;
Управљање пројектима, УН сертификовани тренинг, Урбанистички завода Београда
Стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре (Привредна комора Србије бр. 3513)
Стипендиста Министарства за развој науке и технологије као студент генерације и посебно надарени
млади истраживач
Стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка
Професионална пракса у Урбанистичком заводу Барселоне, Шпанија, учешће у својству сарадника у
изради бројних урбанистичких пројеката, ментор Juan Busquets
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2.2. Кретање у служби
Кандидат др Ксенија Лаловић запослена је на Архитектонском факултету 21 годину, од тога 11
година у сaрадничким звањима и 10 година у наставничком звању доцента у оквиру Катедре за
урбанизам и просторно планирање, односно касније Департмана за урбанизам и то:
2008

Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за урбанизам, други
избор у звање

2003

Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за урбанизам, први
избор у звање

1999-2002

Асистeнт нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaд на Кетдри за урбанистичко
пројектовање и урбанистичко и просторно планирање
Асистeнт припрaвник нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa кaтeдри зa
Урбaнизaм и прoстoрнo плaнирaњe, прeдмeт Урбaнe функциje -Центри.
Стручни сaрaдник нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa oдрeђeнo врeмe нa
прeдмeтимa Кaтeдрe зa урбaнизaм; Прoгрaм зa зaпoшљaвaњe Тржиштa рaдa

1994-1998
1992 -1993

Поред ангажовања на стручним пословима Архитектонског факултета Унивезитета у Београду, у
оквиру Истраживачко-пословног центра од 2004. године до данас, кандидат др Ксенија Лаловић је
имала активан професионални ангажман и у организацијама и институцијама ван факултета и то:
2003 - 2009
2005 -2006
2003-2005

2001-2003
1994.-2000.

После избора у завње доцента:
UN-HABITAT Settlement аnd Inegration of Refugees Programme, национални консултант, Финансијер:
Влада Р. Италије, Влада Републике Србије, Министарство за инфраструктуру
Члан Комисије за планове Извршног одбора Града Београда
Програм развоја Информационог система Урбанистичког завода Београда, аутор и руководилац
пројекта, наручилац Урбанистички завод Београда
Пре избора у завње доцента:
Програм перманентног образовања Урбанистичког завода Београда, коаутор и реализатор програма,
наручилац Урбанистички завод Београда
Сарадник у фирмама за пројектовање, консалтинг и инжењеринг: Дуга пројект- инжењеринг, City
пројект-инжењеринг, Економски биро, Енергопројект, Alumax, Euroconsult консалтинг-инжењеринг...

2.3. Рад у настави
Пре избора и звање доцента кандидат др Ксенија Лаловић је у периоду од 1990. до 2003. била
ангажована у реализацији наставе Архитектонског факултета у својству стручног срадника,
асистента приправника и асистента на 7 предмета. После избора у звање доцента кандидат др
Ксенија Лаловић у периоду од 2003. године до данас, учествује у извођењу наставе на 7 студијских
програма Архитектонског факултета, односно на 17 предмета и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Студијски програм дипломираног инжењера архитектуре (програм пре усвајања Болоњске
декларације), усвојству руководиоца 1/једног предмета и ментора на 5/пет дипломских радова, као
и члана бројних менторских комисија
Магистарски курс Урбани дизајн, планирање и менаџмент, у својству учесника на 2/два предмета и
руководиоца 1/једног изброног предмета
Магистарски курс Архитектонско пројектовање, у својству руководиоца 1/једног предмета
ОАСА – Основне академске студије архитектуре, у својству учесника на 1/једном предмету и
својству руководиоца 4/четири предмета
МАСА – Мастер академске студије архитектуре, у својству руководиоца 2/два предмета и члана
менторских комисија
МИУ – Мастер академске студије интегрални урбанизам, у својству руководиоца 3/три предмета
и и ментора завршних радова, као и члана бројних менторских комисија.
СС_Урбана обнова градова у новом миленијуму, члан менторске комисије, учесник на више
предмета
2014

2013-2014

МИУ_M4.3 – МАСТЕР ПРОЈЕКАТ, ментор и члан менторске комисије, руководилац предмета, четврти
семестар мастер академских студија Интегрални урбанизам
МИУ_M3.5 – СТУДИО ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 2, руководилац предмета, трећи семестар мастер
академских студија Интегрални урбанизам
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2013-2014
2012-2014
2011-2014
2007-2014

2008 -2014
2008-2013
2006-2014
2005-2014
2005-2014
2009-2014
2003 -2005
2003 -2005
2003 -2005
2003 -2005
2005-2008
2003-2005

МИУ_М2.6 ТЕХНИКЕ И АЛАТИ 2 - КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА У ПАРТИЦИПАТИВНОМ ПРОЦЕСУ,
руководилац предмета, трећи семестар мастер академских студија Интегрални урбанизам
МИУ_М2.6 ТЕХНИКЕ И АЛАТИ 1 – УРБАНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ГИС, руководилац предмета, други
семестар мастер академских студија Интегрални урбанизам
МАСА_М9.У Мастер теза и пројекат, члан менторске комисије
МАСА_М8.3 – АРХИТЕКТИ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, руководилац изборног
предмета у трећем семестру мастер кадемских студија архитектуре, реализовано у сарадњи са НГО
"Иницијатива мостови" из Краљева, Удружењем грађана село планиница из Зајечара, финасирано од
стране Фонда за отворено друштво
MАСА_М6.3.У СЕМИНАР 2: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У ПЛАНИРАЊУ, семинар на трећем семестру MAСА у
сарадњи са УН ХАБИТАТ канцеларијом у Београду
ОАСА_М19. СТУДИО ПРОЈЕКАТ СИНТЕЗА, основне акдемске студије архитектуре, руководилац студија,
реализовано у срадњи са Општинама Пирот и Кладово, Националном туристичком развојном агенцијом,
под покровитељством Министратсва за економију и регионални развој
ОАСА_М17.1 И ОАСА_М17.2 МОБИЛНОСТ У ГРАДУ, руководилац предмета са доц. У.Радосављевићем,
изборни предмет на основним академским студијама архитектуре на трећој години студија, интегрални
део Paramount EU FP6 пројекта
ОАСА_М18. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 3 - Урбанизам, основне акдемске студије архитектуре, руководилац
студија
ОАСА М_11.2 УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ, учесник на предмету на основним академским студијама архитектуре
на трећој години студија, Наставници: проф.мр Рајко Корица, проф. Др Миодраг Ралевић, доц. мр
Ксенија Лаловић, доц. мр Јелена Живковић, доц. Зоран Ђукановић
СС_Урбана обнова градова у новом миленијуму, члан менторске комисије, учесник на више предмета
УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАТИВА, руководилац изборног предмета на магистрарском курсу Архитектонско
пројектовање, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
УРБАНИ МЕНЏМЕНТ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ МАРКЕТИНГ, учесник на предмету магистарског курса Урбани
дизајн, планирање и менаџмент, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, два предавања,
руководилац проф. Др Миодраг Ралевић
СТУДИО УРБАНИ МЕНЏМЕНТ, учесник на предмету на магистрарског курса Урбани дизајн, планирање и
менаџмент, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, руководилац проф. Др Миодраг Ралевић
ПРИМЕНА ИКТ АЛАТА У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ, руководилац изборног предмета на
магистрарском курсу Урбани дизајн, планирање и менаџмент, Архитектонски факултет Универзитета у
Београду
МЕНТОР ДИПЛОМСКОМ РАДУ - 5 дипломских радова из области архитектуре и урбанизма на
Архитектонском факултету универзитета у Београду.
УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ – ЦЕНТРИ, руководилац предмета у редовној настави четврте године студија,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

За предмете Урбана мобилност, Технике и алати 1 и Архитекти и грађанске иницијативе
припремљени су и објављени практикуми у електронској форми.
Осим на Архитектонском факултету кандидаткиња је у оквиру националне и међународне
сарадње са академским институцијама имала ангажовање у спровођењу наставе на једном
домаћем и два инострана факултета, као и конципирању и спровођењу два професионална
програма едукације на националном нивоу, а као предавач три пута је учествовала на Летњим
школама урбанизма и више пута у студентским радионицама у својству ментора и предавача:
2008-2012
2011
2005-2008
2001-2003
2001

УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ, изборни предмет на програму Урбани менаџмент Машинског факултета у
Крaљеву, Универзитета у Крагујевцу
PTCC Regional Planning and Climate Change, Summer school, Alghero School of Architecture, IP Erasmus,
Algero, Sardinia, gest lecturer
ТЕРИТОРИЈАЛНИ ИНФOРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ЗА ПАМЕТНИЈУ ЗАЈЕДНИЦУ, конципирање и реализација
основног тренинга, као и обука кроз рад у оквиру СИРП УН ХАБИТАТ програма кроз које је обучено преко
1000 стејкхолдера у шест општина у Србији.
ПРОГРАМ ПЕРМАНЕНТНОГ ОБРАЗОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА, коаутор и реализатор
програма, наручилац Урбанистички завод Београда
РАЗВОЈ ЦЕНТАРА У БЕОГРАДУ, предавање у оквиру Columbia University, City of New York, Postgraduate
course of Urban Plannining, guest lecturer

У свим студентским анкетама добила је позитивне, веома високе оцене педагошког рада преко
4,5.
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2.4. Рад у развоју наставе и других делатности високошколске установе
Осим рада у настави др Ксенија Лаловић била је веома веома активно укључена у бројне
активности факултета везане за унапређење квалитета наставе у периоду од 11 година, и то:
2014
2012-2014
2010-2011
2010-2011
2006 - 2008
2003 - 2009
2007 - 2009
2003 - 2005
2003 - 2005
2003 - 2005

Члан Комисије за RIBA акредитацију Архитектонског факултета Универзитета у Београду
Координатор Центра за акредитацију Архитектонског факултета Универзитета у Београду
Шеф наставничког колегијума Мастер академских студија Интегрални урбанизам
Члан Комисије за акредитацију Мастер академских студија Интегрални урбанизам Архитектонског
факултета Универзитета у Београду
Руководилац радне групе за акредитацију Архитектонског факултета
Комисија за наставу, представник Катедре за урбанизам и просторно планирање
Руководилац Већа основних студија Архитектонског факултета Унивезитета у Београду
Члан Савета Аритектонског факултета Унивезитета у Београду
Реформа наставе Архитектонског факултета према Болоњској декларацији, члан комисије за наставу,
представник Ктедре за урабнизам
Комисија за пријеми испит Архитектонског факултета у Београду, члан комисије

2.5. Учешће у научно-истраживачким пројектима
Кандидат др Ксенија Лаловић учествовала је у укупно 5 националних научно-истраживачких
пројеката које је финасирало Министарство просвете, науке и техношког развоја, од чега је на 3
пројекта учествовала после избора у звање доцента, а на 2 је била руководилац подпројекта.
Учествовала је и у укупно 2 међународна научно-истраживачка пројекта, од којих на једном у
својству руководиоца подпројекта. Реч је о следећим пројектима:
Учешће у националним научно истраживачким пројектима
После избора у звање доцента

2011-2014

2005-2010

2000-2005

1992-1997
1992-1997

ПРОСТОРНИ, ЕКОЛОШКИ, ЕНЕРГЕТСКИ И ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА НАСЕЉА И КЛИМАТСКЕ
ПРОМЕНЕ – МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈИ, ИАУС; Потпројекат бр. 3.: Јачање институција, друштвени и
институционални аспекти интегрисања климатски одговорног просторног развоја, истраживач и
руководилац продпројекта; финасиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС
МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ОБНОВЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈЕ РЕГИЈА (покрајина, округа, општина, региона...) СРБИЈЕ,
Подпројекат: Унапређење процеса управљања урбанистичким и регионалним развојем применом e
– government управљачког модела, Архитектонски факултет Универзитета у Београду за Министарство
за науку и технологију Републике Србије, истраживач и руководилац продпројекта
РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ И ЊЕНО УКЉУЧЕЊЕ У ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ, Архитектонски
факултет Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију Републике Србије,
истраживач
Пре избора у звање доцента
УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА, Архитектонски факултет Универзитета у Београду за Министарство за
науку и технологију Републике Србије, истраживач
ПРОЦЕСИ УРБАНИЗАЦИЈЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРОСТОРНИ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ, Архитектонски
факултет Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију Републике Србије,
истраживач

Учешће у међународним научно истраживачким пројектима
2006-2009

2003 -2005

PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific Support
Action (Part E), научно-истраживачки пројекат еврпске уније у области одрживих транспортних система,
циљ пројекта је дисеминација знања и искустава добрих пракси из еврпске уније на подручју
југозападног Балкана, Наручилац: European Commission, Directorate General for Energy and Transport,
Directorate D, Координатор пројекта: Forschungsgesellschaft Mobilität gemeinnützige GmbH FGM AMOR
Austrian Mobility Research (AMOR) - руководилац подпројекта, истраживач
TEMPUS SCM Reformae 2 - Recognition of Architectural Degrees in CARDS Countries based on Competences
and Learning Outcomes; мећународни европски пројекат са циљем реформисања академског
образовања архитеката у складу са Болоњском квенцијом, реализован у сарадњи са Архитектонским
факултетом из Ахена и Ротердамским Berlage институтом и више Аритектонских факултета из региона
западног Балкана; учешће у својству реализатора пројекта
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2.5. Друштвене активности релевантне за развој професије и универзитета и активности
подршке и унапређења професије
Током последњих десет година рада на Архитектонском факултету у Београду, у својству доцента
учествовала је и представљала Архитектонски факултет и Универзитет у Београду на многим
значајним научним и стручним скуповима у земљи и иностранству, доприносећи на тај начин
развоју урбанистичке и архитектонске професије.
У активности од посебног значаја за развој професије и универзитета убраја се учешће кандидата
др Ксеније Лаловић у оквиру 13 развојних стручно-научних пројекта националног значаја (7
финасираних од стране међународних организација и институција), од којих је 6 у периоду после
избора у звање доцента и то:
2013-2014
2012-2013
2010-2011

2010
2005-2008

2003-2008

2001-2003
2003-2005
2001-2003
2001-2003
2002

2001

После избора у звање доцента
„Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“,GIZ-‐AMBERO
ICON, учесник у пројекту испред Архитектонског факултета Универзитета у Београду
Архитекти и грађанске иницијативе, пројекат финасиран од стране Фонда за отворено друштво,
партнери у пројекту НГО "Иницијатива мостови" и Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
руководилац и учесник у пројекту
Савремени приступи урбаном дизајну за развој одрживог туризма у Србији, Архитектонски факултет за
Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије, у сарадњи са Националном
рзавојном туристичком корпорацијом, Регионалном туристичком организацијом из Мјаднпека,
општинама Мајданпек и Кладово
Израда стратегије развоја индустријских паркова у Републици Србији, Архитектонски факултет за
Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије, у сарадњи са општином Крагујуевац и
Пирот
UN-HABITAT Settlement And Inegration of Refugees Programme, Програм трајног размештаја и
интеграције избеглих и расељених лица, агенција за имплементацију УН ХАБИТАТ канцеларија у
Београду, донација Републике Италије под покровотељством Владе републике Србије, Министратсво за
инфраструктру. Један од циљева пројекта је подизање капацитета локалне самоуправе за процес
интегралног приступа управљању територијалним развојем - национални консултант, сертификовани
тренер у области стратешког и интегралног управљања развојем, аутор методологије и реализатор
програма и 6 пилот пројеката у области територијалних информационих система. Учествовала је у
конципирању и реализацији програма подизања локалних капацитета у вештинама планирања и
менаџмента, управљању и лидерству, и вршила обуку кроз рад из области развоја територијалних
информационих система, кроз које је обучено преко 1000 стејкхолдера у шест општина у Србији.
Public Арт & Public Space програм - Архитектонски факултет Универзитета у Београду; Универзитет
Уметности у Београду; Шумарски факултет Универзитета у Београду; Programme "Percent for Art" - City of
New York – Department of Cultural Affairs: "Public Арт & Public Space", међународни интердисциплинарни
пројекат уметничког обликовања јавних градских простора; циљ пројекта је иновација домаће
планерске праксе увођењем најновијих метода и техника планирања. Пројекат су до сада подржали и
помогли: И.О. Скупштине гада Београда; Министраство културе и медија Републике Србије;
Министарство трговине, туризма и услуга Републике Србије; City of New York – Department of Cultural
Affairs; С.О. Стари град, С.О. Савски Венац, С.О. Панчево... коруководилац и реализатор пројеката у
оквиру програма;
ЗЕЛЕНА РЕГУЛАТИВА БЕОГРАДА, наручилац Секретаријат за заштиту животне средине града Београда,
реализатор Урбанистички завод Београда, циљ пројекта је развој ГИС алата за мапирање и управљање
биотопима на подручју града Београда - члан истраживачког тимаУранистичког завода Београда
Програм развоја ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА, аутор и
руководилац пројекта, наручилац Урбанистички завод Београда
Пре избора у звање доцента
Програм перманентног образовања Урбанистичког завода Београда, коаутор и реализатор програма,
наручилац Урбанистички завод Београда
UNOPS, City to city Programe, City of Florence, Град Београд, Урбанистички завод Београда; пројeкат јe
обухватао размeну профeсионалних искустава у области урбаног мeнаџмeнта, са циљeм унапрeђeња
пословања планeрских агeнција у Бeограду и Србији; члан организационог тима
UTN – Urban technology network, City of Wien, Град Београд, Урбанистички завод Београда; Пројекат UTN
- Belgrade; пројекат се бави иницијализацијом и реализацијом капиталних пројеката на подручју
Београда који би били финансирани из фондова ЕУ уз помоћ институција града Беча – Аустрија. члан
организационог тима
Joint Research Center – Ispra - Italy, Урбанистички завод Београда; ГИС технологије; 2001; пројекат се
односио на размену искустава у области увођења и примене ГИС технологија у послове урбанистичког
планирања са циљем унапређења израде ГУП-а Београда. члан организационог тима
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Резултати рада кандидата др Ксенија Лаловић у оквиру ових пројеката осим кроз бројне научне и
стручне публикације које ће бити наведене у даљем тексту извештаја, огледају се и кроз укупно 21
јавну изложбу постигнутих резултата рада, преко 10 јавних излагања и учешћа у округлим
столовима у оквиру различитих манифестација, за које је кандидат добила 8 признања и награда.
У периоду од 2005. до 2006. године кандидат др Ксенија Лаловић била је члан Комисије за
планове Извршног одбора града Београда. Члан је Инжењерске коморе Србије, Удружења
урбаниста Србије, Друштва архитеката Београда и Савеза архитеката Србије.
3. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
3.1. Научне публикације
Кандидат др Ксенија Лаловић има укупно 75 објављених радова у свим категоријама како на
националном, тако и на међународном нивоу, од тога у изборном периоду у звању доцента,
укупно 66 и то:
3.1.1. М10 - Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске
публикације међународног значаја
1

М14

2012

2

М14

2012

3

М14

2008

4

М14

2008

5

М14

2008

Radosavljević U., Lalović K., Milovanović D., (2012), Key Agencies Networking of Local Sustainable
Urban Design Projects in Golubac & Negotin, in Climate Change and the Built Environment: Policies and
Practice in Scotland and Serbia, ed. Pucar, M., Dimitrijević, B., Marić, I., IAUS, ISBN 978-86-80329-72-7
Lalović K., Milovanović D., Radosavljević U., (2012), Local Sustainable Initiatives Formulation Process:
Communication Strategies, Joint Work and Achieved Results in Fisher Village Tekija and Kruševac, in
Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia, ed. Pucar, M.,
Dimitrijević, B., Marić, I., IAUS, ISBN 978-86-80329-72-7
Lalović K., (2008), Development of integrated municipal Territorial Information systems TIS-Achieving
integration, у SIRP BOOK - The settlement and Integration of Refugees Programme in Serbia 2005-2008,
Уредници: Ligia Ramirez, Ђорђе Мојовић, Barbara Galassi, Ратка Чолић, Злата Вуксановић Мацура,
Рецензенти: Anna Zambrano, Jean-Yves Barcelo, међународна монографија, број страна
монографије: 279, прва страна рада: 157, последња страна рада: 188, УН ХАБИТАТ, Београд, 2008,
ISBN/ISSN: ISBN 978-86-87415-06-5
Лаловић, К., Радосављевић, У., (2008), ТИС за управљање општинским земљиштем општине
Ваљево, поглавље у : SIRP BOOK - The settlement and Integration of Refugees Programme in Serbia
2005-2008, Уредници: Ligia Ramirez, Ђорђе Мојовић, Barbara Galassi, Ратка Чолић, Злата Вуксановић
Мацура, Рецензенти: Anna Zambrano, Jean-Yves Barcelo, међународна монографија, број страна
монографије: 279, прва страна рада: 157, последња страна рада: 188, УН ХАБИТАТ, Београд, 2008,
ISBN/ISSN: ISBN 978-86-87415-06-5
Лаловић, К., Мрђеновић, Т., (2008), ТИС пилот пројекат за подршку развоја туризма – Најлепше
из Чачка, поглавље у : SIRP BOOK - The settlement and Integration of Refugees Programme in Serbia
2005-2008, Уредници: Ligia Ramirez, Ђорђе Мојовић, Barbara Galassi, Ратка Чолић, Злата Вуксановић
Мацура, Рецензенти: Anna Zambrano, Jean-Yves Barcelo, међународна монографија, број страна
монографије: 279, прва страна рада: 157, последња страна рада: 188, УН ХАБИТАТ, Београд, 2008,
ISBN/ISSN: ISBN 978-86-87415-06-5

3.1.2. М20 - Радови објављени у научним часописима међународног значаја
1

M22

2014

2

M22

2014

3

М24

2013

Lalović Ksenija, (2014)., Methodology оf Development оf Information Support To Urban Sustainability
оn A Local Government Level in Transitional Countries – Experiences Of Serbia, Informatics,
geoinformatics and remote sensing, SGEM Scientific Papers DataBase, Volume: 14/1; p. 683-690; ISBN
978-619-7105-10-0; ISSN 1314-2704; DOI: 10.5593/SGEM2014B21; hi-index 3 in Thomson Reuters, hiindex 5 In Scopus;
Lalović Ksenija, (2014)., Development of City Navigation Intelligence – Using GIS For Urban Planning
Monitoring and Evaluation, Informatics, geoinformatics and remote sensing, SGEM Scientific Papers
DataBase, Volume: 14/1; p. 571-579; ISBN 978-619-7105-10-0; ISSN 1314-2704; DOI:
10.5593/SGEM2014B21; hi-index 3 in Thomson Reuters, hi-index 5 In Scopus
Milovanović Rodic, D., Zivkovic, J. & Lalovic, K. (2013). Changing architectural education for reaching
sustainable future: A contribution to the discussion, Spatium, (29): 75-80. SCIndex,
DOI:10.2298/SPAT1329075M

3.1.3. М30 - Зборници међународних научних скупова
1

М32

2013

2

М33

2013

Lalović Ksenija, Milovanović Rodić Danijela, (2013). Architects and civil initiatives for sustainable
development, Mixer Festival, 2013
Lalović, K., Radosavljević, U., & Radosavljević, J., (2013). Knowledge Dissemination on Urban Mobility at
the Faculty of Architecture in Belgrade, Sustainable Urban & Transport Planning – SUTP 2013, ED. N.
Martins, United Nations Development Programme (UNDP) Serbia, 219 – 234, ISBN978-7728-201-1

8

3

М33

2013

4

М33

2012

5

М33

2012

6

М33

2012

7

М33

2012

8

М33

2011

9

М33

2011

10

М33

2011

11

М33

2011

12

М33

2011

13

М33

2011

14

М33

2010

15

М33

2010

16

М33

2010

17

М34

2008

18

М34

2007

Radosavljević, U., Lalović, K., & Đorđević, A., (2013). Sustainable Urban Development & Concept of
Mobility Management in Belgrade, Sustainable Urban & Transport Planning – SUTP 2013, ED. N.
Martins, United Nations Development Programme (UNDP) Serbia, 219 – 234, ISBN978-7728-201-1
Lalović K., Živković J., Milovanović Rodić D., (2012) Integral Theory Perspective On Climate Change
Resposnive Urban Sustainbility: New Ideology Or A Way To Step Forward, International Conference
Architecture and Ideology, September 28‐29, 2012,Belgrade, 455-465, ISBN 978‐86‐7924‐082‐8 (FA)
Milovanović Rodić D., Lalović K., Živković J., (2012) Architecture For The Other 90%: Social Activism,
Economic Recesion Or Climate Crisis Respond, International Conference Architecture and Ideology,
September 28‐29, 2012,Belgrade, 915-924, ISBN 978‐86‐7924‐082‐8 (FA)
Živković J., Lalović K., Milovanović-Rodić D. (2012) Open Space Design As A Tool For Adapting Cities To
Climate Change: Possibilities For Integral Approach, II International Conference„Ecology of urban
areas“ 2012, Ecka:TU-NS pp375 -385, ISBN 978-86-7672-172-6
Živkovic J. , Ksenija Lalovic K. , Ðukanovic Z. (2012) Ecology In Public Open Space Planning And Design:
Science, Philosophy Or Ideology? Book of proceedings International Conference“ Architecture and
Ideology“, Belgrade:Faculty of Architecture University of Belgrade, ISBN 978-86-7924-083-5(FA) pp 652662
Lalović K., Živković J., Radosavljević U., (2011) Urban Governance Challenges in Planning and
Implementation of Climate Change Adaptation and Mitigation Measures, International Academic And
Professional Conference /Architecture And Urban Planning-Civil Engineering-Geodesy /Past, Present,
Future, Faculty of Architecture University of BanjaLuka, 2333-2345, ISBN 978-99955-667-60
Lalović K., Živković J., (2011) Redefining the Approach to Structuring Information Support ClimateConscious Behaviour in Urban Areas, I International Conference : Ecology of Urban Areas, Faculty of
Technical Sciencies Univeristy of Novi Sad, 382-393, ISBN 978-86-7672-145-0
Zivkovic J., Lalovic K. Djukanovic Z, (2011), Urban Public Open Space In The Light Of Climate Change:
challenges and possibilities/ Book of proceedings International Academic and Professional Conference
"Architecture and Urban Planning, CivilEngineering, Geodesy - past, present, future", BanjaLuka:Faculty
of CivilEngineering and Architecture, pp 1263-275, ISBN 978-99955-667-7-7, COBISS.BH-ID 2399512
Zivkovic J., Lalovic K. (2011), Ecological Riverfront Design And Climate Change, I International
Conference : Ecology of Urban Areas 2011, Ecka, pp 382-393, ISBN 978-86-7672-145-0
Milovanović Rodić D., Lalović K. Neanadović A., (2011) Virtual social networks as a booster for reaching
livable villages: examining Serbian cases, 47 th ISOCARP Congress 2011
Milovanović Rodić D., Neanadović A., Lalović K. (2011), Obnova sela: traganje za instrumentima jačanja
socijalnog kapitala, Instalacije i arhitektura 2011, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN
978-86-7924-058-3
Lalović K., Mrdjenović T. (2010), Development of municipal Territorial Infromation System as an
instrument of planning approach transition toward integrated sustainable development– case of
Serbia, 15th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information
Society, међународни научни скуп, CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning ,
Аустрија, Беч, 2010., саопштење: предавање на секцији, саопштење штампано у целини у
тематском зборнику радова CITIES FOR EVERYONE: Liveable, Healthy, Prosperous Promising Vision or
Unrealistic Fantasy , анонимна рецензија рада, уредници: Manfred SCHRENK, Vasily V. POPOVICH,
Peter ZEILE, прва страна: 207, последња страна: 221, ISBN/ISSN: ISBN 978-39502139-9-7
Radosavljević U., Lalović K., Mrdjenović T., (2010), Perspectives for urban experts in future urban
development and mobility practice in Serbia, 15th International Conference on Urban Planning and
Regional Development in the Information Society, међународни научни скуп, CORP – Competence
Center of Urban and Regional Planning , Аустрија, Беч, 2010., саопштење: предавање на секцији,
саопштење штампано у целини у тематском зборнику радова CITIES FOR EVERYONE: Liveable,
Healthy, Prosperous Promising Vision or Unrealistic Fantasy , анонимна рецензија рада, уредници:
Manfred SCHRENK, Vasily V. POPOVICH, Peter ZEILE, прва страна: 539, последња страна: 543,
ISBN/ISSN: ISBN 978-39502139-9-7
Mrdjenović T., Lalović K., Radosavljević U., (2010), Territorial information systems (TIS) as an
instrument for developing social capital in local communities in Serbia, 15th International Conference
on Urban Planning and Regional Development in the Information Society, међународни научни скуп,
CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning , Аустрија, Беч, 2010., саопштење:
предавање на секцији, саопштење штампано у целини у тематском зборнику радова CITIES FOR
EVERYONE: Liveable, Healthy, Prosperous Promising Vision or Unrealistic Fantasy , анонимна рецензија
рада, уредници: Manfred SCHRENK, Vasily V. POPOVICH, Peter ZEILE, прва страна: 701, последња
страна: 710, ISBN/ISSN: ISBN 978-39502139-9-7
Развој територијалних информационих система у градовима Србије, мећународна конференција
Teritorial Information Systems / Cities exchanging experiences and lessons learnt in Serbia, Cities in
Dialogue, УН-Хабитат СИРП, Београд, 2008
Презентација ELTIS веб сајта и PARAMOUNT пројекта ЕУ FP6 у Србији, Семинар “Cities for People”,
Организатор семинара: Центар за екологију и одрживи развој (CEKOR) из Суботице, 22. и 23.
новембар 2007. године, Сава Центар, Београд, Србија
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19

М33

2006

20

М33

2005

21

М34

2005

22

М33

2004

23

М33

2004

24

М33

2004

25

М33

2003

26

М34

2003

Public art Public Space project, међународна конференција, II Euroregional conference- Danubius
Design: inovation and tradition, University of Arts, Belgrade, Србија, Београд, 2006, предавање на
секцији, саопштење штампано у целини у II Euroregional conference- Danubius Design: inovation and
tradition, уредници: K. Krsmanović, dr G. Teodorescu, G. Popesku, прва: 147, последња страна рада:
152, ISBN/ISSN: ISBN 86-80029-36-X, Коаутори рада: Зоран Ђукановић, Јелена Живковић, Ксенија
Лаловић, Стеван Вуковић
"Public art Public space Projct", Мр Живковић Ј., Ђукановић З. Мр Лаловић К., зборник радова са
међународне конференицје: II Еврорегионална конференција- Danubius Design: иновација и
традиција, Универзитет уметности у Београду, ФПУ, МПУ, Београд, 2005
“ICT tools as a support to the local government reform in Serbia“, мр Ксенија Лаловић, Први семинар
о методологијама и алатима европске уније за планирање локалног / регионалног развоја,
међународни семинар, УН-Хабитат СИРП, Београд,2005
“Developing ICT Tools For Public Participation In Public Spaces Improvement Process- Public Art &
Public Space (PAPS) Belgrade Pilot Project results -”, Мр Јелена Живковић, Зоран Ђукановић, мр
Ксенија Лаловић, CORP 2003, 9TH International Symposium on ICT And Planning And Impacts Of Icy On
Physical Space, зборник радова Vienna University of Technology, стр. 373-378, рад објављен у
целини, Wien, Austria
“Building the ICT fundament for local E-government in Serbia - Municipality of Loznica example ”, мр
Ксенија Лаловић, Зоран Ђукановић, мр Јелена Живковић, CORP 2003, 9TH International Symposium
On ICT And Planning And Impacts Of Icy On Physical Space, зборник радова Vienna University of
Technology, стр. 385-39, рад објављен у целини, Wien, Austria
“Development of GIS in urban planning agencies in Serbia – experiences of town Planning Institute of
Belgrade ”, мр Ксенија Лаловић, CORP 2003, 9TH International Symposium On ICT And Planning And
Impacts Of Icy On Physical Space, зборник радова Vienna University of Technology, рад објављен у
целини, Wien, Austria
“Possibilities of applaing the e-goevernmnet management concept in Serbian cities”, мр Ксенија
Лаловић, Зоран Ђукановић, CORP 2003, 8TH International Symposium On ICT And Planning And
Impacts Of Icy On Physical Space, Wien, Austria, зборник радова Vienna University of Technology, рад
објављен у целини
“Information and Communication Technologies tools for Strategic Development Planning and
Management ”, Local Development, Management and Strategic Planning, Settlement and Integration of
Refugees Programme in Serbia (SIRP), мр Ксенија Лаловић, Municipal component workshop papers,
UN-HABITAT Belgrade

3.1.4. М40 - Националне монографије, тематски зборници
1

М42

2013

2

М45

2013

3

М45

2013

13

М48

2013

4

М45

2010

9

М46

2008

Лаловић, К. (2013), Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе /
Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Serbia, Архитектонски факултет
Универзитет у Београду, COBISS.SR-ID 204094220 711.455(497.11)(082) 02.131.1:711.4(497.11)(082)
338.48(497.11)(082)
Радосављевић, У., Лаловић, К., (2013), Стратешко умрежавање актера за одрживи развоj туризма
Србиjе - Пут до квалитетних одрживих решења/ Strategic Networking of Stakeholders for
Sustainable Tourism Development of Serbia - A way for quality sustainable solutions, у Савремени
приступи урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе/ Contemporary Approach to Urban Design for
Sustainable Tourism of Serbia, К. Лаловић, и , У. Радосављевић ur., Архитектонски факултет
Универзитет у Београду, COBISS.SR-ID 204094220 711.455(497.11)(082); 502.131.1:711.4(497.11)(082)
338.48(497.11)(082)
Лаловић, К., Брковић Сретовић, В. (2013) Екотуризам : пут до климатски одговорног и
интегралног одрживог развоја Србије / Ekotoursm: a way to reach climate- res ponsible and
intregral sust ainable devleo pment of serbia, у Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи
туризам Србиjе/ Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Serbia, К.
Лаловић, и , У. Радосављевић ur., Архитектонски факултет Универзитет у Београду, COBISS.SR-ID
204094220 711.455(497.11)(082); 502.131.1:711.4(497.11)(082) 338.48(497.11)(082)
Лаловић, К., Радосављевић, У., ur. (2013) Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи
туризам Србиjе / Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Serbia,
Архитектонски факултет Универзитет у Београду, COBISS.SR-ID 204094220 711.455(497.11)(082)
02.131.1:711.4(497.11)(082) 338.48(497.11)(082)
Лаловић, К., (2010), Информациони системи за подршку одлучивању у одрживом развоју
градова, поглавље у Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, уредник: М. Бајић
Брковић, национална монографија, рецензенти: А. Ступар, М. Пуцар, број страна монографије:
351, прва страна рада: 301, последња страна рада: 341,ISBN/ISSN: ISBN 978-86-7924-035-4,
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2010, аутор поглавља
Лаловић, К., Мрђеновић, Т., (2008), Територијални информациони систем за подршку развоју
туризма - туризам у Краљеву, едиција Територијални инфромациони системи (ТИС) као
инструменти за подршку локалном развоју, УН ХАБИТАТ, Београд, 2007, ISBN 978-86-87415-03-4,
уредништво и коаутор монографије

10

10

М46

2008

11

М46

2008

12

М46

2008

7

М45

2003

8

М46

2008

5

М45

2005

6

М45

2004

Лаловић, К., Мрђеновић, Т., (2008), Територијални информациони систем за подршку развоју
туризма - најлепше из Чачка, ТИС у Чачку, едиција Територијални инфромациони системи (ТИС)
као инструменти за подршку локалном развоју, УН ХАБИТАТ, Београд, 2007, ISBN 978-86-87415-010, уредништво и коаутор монографије
Лаловић, К., Мрђеновић, Т., (2008), Територијални информациони систем за подршку развоју
руралног подручја - лична карта села, ТИС у Нишу, едиција Територијални инфромациони
системи (ТИС) као инструменти за подршку локалном развоју, УН ХАБИТАТ, Београд, 2008, ISBN
978-86-87415-02-7, уредништво и коаутор монографије
Лаловић, К., Радосављевић, У., (2008), Територијални информациони систем за подршку
управљању општинским земљиштем - мапирање општинског земљишта, ТИС у Ваљеву, едиција
Територијални информациони системи (ТИС) као инструменти за подршку локалном развоју, УН
ХАБИТАТ, Београд, 2008, ISBN 978-86-87415-05-8
Лаловић, К., (2003), Информационо и комуникациони алати као императив имплементације
европског модела стратешког планирања и управљања развојем”, поглавље у монографији
Рeгиoнaлизaциja прoстoрa Србиje – стрaтeшки пут укључeњa у eврoпскe интeгрaциoнe прoцeсe 2,
ур. Ралевић М., Aрхитeктoнски фaкултeт, 2003
Лаловић, К., Радосављевић, У., (2008), Територијални информациони систем за подршку
управљању првом фазом радне зоне дуж аутопута Каргујевац - Баточина - промоција радне
зоне, едиција Територијални инфромациони системи (ТИС) као инструменти за подршку
локалном развоју, УН ХАБИТАТ, Београд, 2007, ISBN 978-86-87415-04-1
Лаловић, К., (2005), Примена савремених инструмената и алата за управљање развојем
услужних и пословно-производнх система у Србији, поглавље у монографији Менаџмент урбане
обнове и регенрација регија Србије, ур. М. Ралевић, Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2005
Лаловић, К., (2004), Концепт управљања развојем централних функција Крагујевца коришћењем
ГИС технологија, поглавље у монографији Крагујевац- средиште Шумадијске регије, ур. М.
Ралевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2004, ISBN 86-80095-61-3, pp.
145-182, аутор поглавља

3.1.5. М50 - Часописи националног значаја
1

M51

2014

Lalović K., Antanasijević D., Pocajt V., (2014) Principi razvoja informacione podrške održivom urbanom
razvoju, Ecologica, No 74, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica, Beograd,
STR. 337-342, UDC:502,7, ISSN 0354-3285

3.1.6. М60 - Зборници скупова националног значаја
1

М63

2008

2

М62

2008

3

М63

2005

4

М63

2005

5

М63

2005

6

М63

2005

7

М63

2005

8

М63

2005

9

М63

2005

Планови и територијални информациони системи, Летња школа урбанизма, национална
конференција са међунаодним учешћем, саопштење штампано у целини у тематском зборнику
радова, Крагујевац, 2008
Територијални информациони системи за подршку локалном развоју употребом ГИС
технологија , мр Ксенија Лаловић, Територијални информациони системи ТИС – достизање
квалитета информација, национална радионица са међународним учешћем, УН-Хабитат СИРП,
Београд, 2007
"ГИС алати као подршка локалној управи", Mр Ксенија Лаловић, Татјана Мрђеновић,
Инвестиције на западно-европском балкану, Летња школа урбанизма са међународним учешћем,
национални научни скуп са међународним учешћем, Велика Плана – Покајница, 2005
“ГИС алати као подршка локалној самоуправи у пласману развојних инвестиционих
пројеката”, мр Ксенија Лаловић, Зоран Ђукановић, Татјана Мрђеновић, Инвестиције на западноевропском Балкану, Летња школа урбанизма са међународним учешћем, национални научни скуп
са међународним учешћем, Велика Плана – Покајница, 2005
"ГИС и ИКТ алати као основ управљња стратешким развојем", мр Ксенија Лаловић, зборник
радова са научног скупа: 100 година туризма на планини Тари, национални научни скуп, Општина
Бајина Башта, 2005
"Иницијација развоја ГИС-а кроз израду генералног плана", мр Ксенија Лаловић, Зоран
Ђукановић,Татјана Мрђеновић, стр. 200-209, зборник радова Планирање и менаџмент градова и
региона, Крушевац, јун 2005., ISBN86-84275-07-1
"Е-управа у контексту реформе локалне самоуправе у Србији", мр Ксенија Лаловић, Татјана
Мрђеновић, Национални научни скуп, стр. 219-232, зборник радова Планирање и менаџмент
градова и региона, Крушевац, јун 2005., ISBN86-84275-07-1
"Могућности примене ИКТ алата у процесу унапређења јавних градских простора", мр
Лаловић К., мр Живковић Ј., Ђукановић З., зборник радова са симпозијума: Урбани дизајн,
Друштво урбаниста Београда, Београд, 2005. ISBN86-907727-0-7
"Едукација у урбаном дизајну: пројекат Public art Public space", мр Живковић Ј., Ђукановић З., мр
Лаловић К., Вуковић, Cohen Ch.,национални научни скуп, зборник радова са симпозијума: Урбани
дизајн, Друштво урбаниста Београда, Београд, 2005. ISBN86-907727-0-7
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10

М63

2004

“Информационо-комуникациона инфраструктура као основ ефикасне и ефективне јавне
управе”, мр Ксенија Лаловић, Мр Јелена Живковић, Зоран Ђукановић, Планирање и развој
инфраструктуре, Конференција са међународним учешћем у Каргујевцу, зборник конференције,
Удружење урбаниста Србије, YU ISBN: 86-84275-04-7, рад објављен у целини

3.1.7. М70 - Магистарске и докторске тезе
1

М71

2013

Lalović K. (2013), Model teritorijalnih informacionih sistema za podršku održivom urbanom razvoju
Srbije, Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu, COBISIS 711.4:502.131.1(043.3)

3.1.8. М80 - Техничка и развојна решења
1

М84

2010

2

М86

2008

3

М86

2008

4

М86

2008

5

М86

2008

6

М86

2008

Веб сајт за дисеминацију и размену добрих пракси у области развоја одрживих транспортних
решења размена искустава, успостављање комуникације и међуинституционалне сарадње свих
нивоа управа у области, Ново решење проблема у области одрживог просторног развоја, 2006-10
Архитектонски факултет Универзитета у Београду ЕУ, земље западног Балкана, Русије, коаутори:
Ксенија Лаловић, Урош Радосављевић, Татјана Мрђеновић; http://www.eltis.org/
Назив техничког решења: Територијални информациони систем за подршку развоју туризма најлепше из Чачка; Тип: ГИС апликација; Година усвајања: 2008; Почетак примене: 2008; Аутор:
Ксенија Лаловић, Татјана Мрђеновић; Одговорно лице: Ligia Ramirez CTA УН ХАБИТАТ канцеларије
у Београду Техничке карактеристике: ГИС апликација за подршку одлучивању развоју туризма у
Чачку; Технолошке могућности: сложене просторне анализе квантитавних и квалитатаивних
показатења из области туризма; Реализатори резултата: УН ХАБИТАТ, Београд
Корисници резултата: С.О.Чачак; Доказ: Територијални информациони систем за подршку развоју
туризма - најлепше из Чачка, ТИС у Чачку, едиција Територијални инфромациони системи (ТИС)
као инструменти за подршку локалном развоју, УН ХАБИТАТ, Београд, 2007, ISBN 978-86-87415-010, веб сајт општине Чачак
Назив техничког решења: Територијални информациони систем за подршку развоју руралног
подручја - лична карта села, Тип: ГИС апликација; Година усвајања: 2008; Почетак примене:
2008; Аутор: Ксенија Лаловић, Татјана Мрђеновић; Одговорно лице: Ligia Ramirez CTA УН ХАБИТАТ
канцеларије у Београд; Техничке карактеристике: ГИС апликација за подршку одлучивању развоју
руралних подручја у општини Пантелеј, град Ниш; Технолошке могућности: сложене просторне
анализе квантитавних и квалитатаивних показатења из области руралног рзавоја; реализатори
резултата: УН ХАБИТАТ, Београд; Корисници резултата: С.О.Пантелеј, град Ниш; Доказ:
Територијални информациони систем за подршку развоју руралног подручја - лична карта села,
ТИС у Нишу, едиција Територијални инфромациони системи (ТИС) као инструменти за подршку
локалном развоју, УН ХАБИТАТ, Београд, 2008, ISBN 978-86-87415-02-7, веб сајт града Ниша
Назив техничког решења: Територијални информациони систем за подршку развоју туризма туризам у Краљеву; Тип: ГИС апликација; Година усвајања: 2008; Почетак примене: 2008; Аутор:
Ксенија Лаловић, Татјана Мрђеновић; Одговорно лице: Ligia Ramirez CTA УН ХАБИТАТ канцеларије
у Београду; Техничке карактеристике: ГИС апликација за подршку одлучивању развоју туризма у
Краљеву; Технолошке могућности: сложене просторне анализе квантитавних и квалитатаивних
показатења из области туризма; Реализатори резултата: УН ХАБИТАТ, Београд; Корисници
резултата: С.О.Краљево; Доказ: Територијални информациони систем за подршку развоју туризма
- туризам у Краљеву, едиција Територијални инфромациони системи (ТИС) као инструмрнти за
подршку локалном развоју, УН ХАБИТАТ, Београд, 2007, ISBN 978-86-87415-03-4, веб сајт општине
Краљево
Назив техничког решења: Територијални информациони систем за подршку управљању првом
фазом радне зоне дуж аутопута Каргујевац - Баточина - промоција радне зоне; Тип: ГИС
апликација; Година усвајања: 2008; Почетак примене: 2008; Аутор: Ксенија Лаловић, Урош
Радосављевић; Одговорно лице: Ligia Ramirez CTA УН ХАБИТАТ канцеларије у Београду; Техничке
карактеристике: ГИС апликација за подршку одлучивању развоју индустијске зонеу Крагујевцу;
Технолошке могућности: преглед регулативних мера и карактеристика земљишта наемењног
индустрији – каталог инвестиционих локација; Реализатори резултата: УН ХАБИТАТ, Београд;
Корисници резултата: град Крагујуевац; Доказ: Територијални информациони систем за подршку
управљању првом фазом радне зоне дуж аутопута Каргујевац - Баточина - промоција радне зоне,
едиција Територијални инфромациони системи (ТИС) као инструменти за подршку локалном
развоју, УН ХАБИТАТ, Београд, 2007, ISBN 978-86-87415-04-1, веб сајт града Крагујевца
Назив техничког решења: Територијални информациони систем за подршку управљању
општинским земљиштем - мапирање општинског земљишта; Тип: ГИС апликација; Година
усвајања: 2008; Почетак примене: 2008; Аутор: Ксенија Лаловић, Урош Радосављевић; Одговорно
лице: Ligia Ramirez CTA УН ХАБИТАТ канцеларије у Београду; Техничке карактеристике: ГИС
апликација за подршку одлучивању у управљању општинским земљиштем; Технолошке
могућности: преглед и анализа јавног земљишата; Реализатори резултата: УН ХАБИТАТ, Београд;
Корисници резултата: град Ваљево; Доказ: Територијални информациони систем за подршку
управљању општинским земљиштем - мапирање општинског земљишта, ТИС у Ваљеву, едиција
Територијални информациони системи (ТИС) као инструменти за подршку локалном развоју, УН
ХАБИТАТ, Београд, 2008, ISBN 978-86-87415-05-8
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3.1.9. М90 - Патенти, ауторске изложбе, тестови
1
М93 2011 Lalović K., Radosavljević U., Ed. (2011), Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable

Tourism of Lower Danube Region, Exibition of the resultes of design studios of Department of
Urbanism, Faculty of Architecture, Univerisity of Belgrade, school yaer 2010/11, as a side session of
"Serbian Tourism and Bussines Forum", Sustainable Tourism fro Rural Development joint UN Program,
Ministry of Economy and regional Development, Natioal corporation for Tourism Dveleopment of Serbia,
recenzije dr E. Vaništa Lazarević, dr A. Djukić, ISBN 978-86-7924-061-3

3.2. Стручни радови и публикације
С обзиром да номенклатура публикованих радова не обухвата значајан део опуса из области
урбанизма и архитектуре, односно уметничка и стручна дела која су важна за процену резултата
рада наставника у поступку његовог избора, списку објављених радова додат је преглед урађених
стручних радова кандидата, од тога 8 стручних студија, 23 просторна и урбанистичка плана, 3
конкурсна рада, као и награде, 8 у својству ментора и 8 за стручни рад, који представљају додатна
јавно верификована стручна и уметничка остварења са признатим резултатима у периоду после
избора у звање доцента.
3.2.1. Урбанистичке студије
1

2014

2

2013

3

2012

4

2012

5

2011

6

2010

7

2006

8

2003

PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX SUR UNE SUPERFICIE DE 16 HA AU 2ème
ARRONDISSEMENT DE NTOUM SIS À OKOLASSI, Libreville, Gabon, naručilac; CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ
SOCIALE; CABINET D'ARCHITECTURE : 2G; Urbanistička studija o prostorno programskim mogućnostima
izgradnje naselja socijalnog stanovanja za 1000 stanovnika u libervilu, Gabon; Stručni konsultant i član
autorskog tima
Студија Развојних могућности села Планиница у општини Зајечар, Ауторски тим: Ксенија Лаловић,
Данијела Миловановић Родић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, наручилац: НВО
Бостава, Удружење воћара Планиница и Ловачко друштво, у сарадњи са ТО организацијом општине
Зајечар
“Libreville Émergente”, From Vision to the Reality, Strategic approach to sustainable urban renewal, студија
развојних могућности Либревила, Габон, CABINET D'ARCHITECTURE : 2G, наручилац: Agence Nationale Des
Grands Travaux, Republique de Gabonese; аутор
Студија програмско просторних могућности развоја еко комплекса "Зелена школа живота" у
Крушевцу, Ауторски тим: Ксенија Лаловић, Данијела Миловановић,
Архитектонски факултет
Универзитета у Београду, наручилац: НГО "Иницијатива мостови", награда ERSTE фондације, подржано
од стране Фонда за отворено друштво
"Центар спорта и оплимпизма Србије у срцу Београда", Анализа и преиспитивање могућности
програмско-просторне реоганизације постојећег пословног објекта у оквиру СРЦ Ташмајдан,
Иницијатива Олимпијског комитета Србије и Олимпијског музеја Београд, наручилац ОКС, аутори:
Ксенија Лаловић, Петар Арсић
Студија програмско-просторних могућности развоја индустријске зоне у Пироту, Ауторски тим: Ксенија
Лаловић, Петар Арсић, Марија Маруна, Јелена Живковић, Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, наручилац: Канцеларија за локални економски развој општине Пирот, под покровитељеством
Министратсва за економски и регионални развој
Студија урбаних просторних потенцијала подручја Сремске улице, Аутори: Живковић, Ј., Бобић, А.,
Ђукановић, З., Радосављевић У., Јевтић, М., Наручилац: Г. Београд, Г.О. Стари град и Урбанистички завод
Београда, PAPS, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Студиja рaзвojних мoгућнoсти Крaгуjeвцa, ’’Концепт управљања развојем Крагујевца коришћењем ГИС
технологија – на примеру централне зоне’’, Aрхитeктoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Бeoгрaд,
Нaручилaц: Скупштинa oпштинe Крaгуjeвaц

3.2.2. Просторни и урбанистички планови
1

2014

2

2010

3

2010

4

2009

Мрежа центара и пословно производни системи, Измене и допуне Просторног плана општине Будва,
Аутор сектора за цнетралне функције и пословно прозводне системе, Руководилац др Миодарг Ралевић,
наручилац: општина Будва; у поступку усвајања
План за туристичко активирање Голубачке тврђаве, Интегрални стратешки план просторног и социоекономског развоја , 2010, план усвојен, Обрађивач, GTZ-KWD и Универзитет у Београду Архитеконски
факултет, Руководилац, Урош Радосављевић, наручилац: Општина Голубац, консултант, план усвојен
Просторни план Републике Србије, члан ауторског тима, аутор сектора "Информациона подршка
просторном рaзвоју Србије", обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ИАУС, РАПП,
Наручилац : Влада Републике Србије, усвојен од стране Владе РС
Стратегија просторног развоја Републике Србије, члан ауторског тима, аутор сектора "Информациона
подршка просторном рaзвоју Србије", обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
ИАУС, РАПП, Наручилац : Влада Републике Србије, усвојен од стране надлежног министраства
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21

2004

22

2006

23
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Генерални план Костолца, аутор дела ''Центри и централне функције'', Обрађивач: Архитектонски
Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Пожаревац, Усвојен
Генерални план Соко Бање, аутор дела ''Центри и централне функције'', Обрађивач: Архитектонски
Факултет Универзитета у Београду, Наручилац:С. О. Соко Бања, план усвојен
Генерални план Бојника, Члан ауторског тима, сектор градске централне функције, Обрађивач:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Бојник, план усвојен
План генералне регулације Купинова, аутор дела ''Центри и централне функције'', Обрађивач:
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац:С.О. Пећинци, план усвојен
План генералне регулације Перућца, Члан ауторског тима, ''Центри и централне функције'', Обрађивач:
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Бајина Башта
План детаљне регулације 3. месне заједнице Жарково– Јулино Брдо, Члан ауторског тима, Обрађивач:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду Координатор: Урбанистички завод Београда,план
усвојен
Детаљни урбанистички план Бечића, Члан ауторског тима, ''Центри и централне функције'', Обрађивач:
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора, план усвојен
Детаљни урбанистички план Будве, Члан ауторског тима, ''Центри и централне функције'', Обрађивач:
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора, план усвојен
План генералне регулације Бањска, Члан ауторског тима, аутор сектор градске централне функције,
Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Бојник,
план усвојен
Просторни план Општине Голубац, Члан ауторског тима, Пословно-производни и услужни системи,
Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Голубац, план усвојен
Просторни плана Општине Косјерић, Коаутор дела ''Пословно-производни и услужни системи,
Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Косјерић
Просторни план Општине Уб, Члан ауторског тима, сектор Услужних и пословно производних система,
Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине УБ, план
усвојен
Генерални план Пожаревца, Члан ауторског тима, аутор сектора, '' Рекреација и спорт' и " Систем
зеленила", Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Пожаревац,
план усвојен
Просторни план Општине Сурдулица, Члан ауторског тима, ''Пословно-производни и услужни
системи'', Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Сурдулица,
план усвојен
Просторни план општине Лозница, Члан ауторског тима, сектор Услужних и пословно производних
система, Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине
Лозница, план усвојен
Генерални план општине Лозница, Члан ауторског тима, аутор концепта и руководилац примене ИКТ
алата у процесу израде плана, сектор градске централне функције, Обрађивач: Архитектонски факултет
Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Лозница, план усвојен
Гeнeрaлни плaн oпштинe Лазервац, Стручни консултант, коруководилац, концептор примене ГИС
технологија, Oбрaђивaч: Дирекција за изградњу Лазаревца, Нaручилaц : Скупштинa Oпштинe Лaзaрeвaц,
план усвојен
План генералне регулације Бајине Баште, члан ауторског тима, ''Центри и централне функције',
Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац:С. О. Бајина Башта, план
усвојен
План генералне регулације Сурдулице, Члан ауторског тима, ''Центри и централне
функције'',Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Сурдулица,
план усвојен

3.2.3. Урбанистичко – архитектонски конкурси
1

2014

2

2013

3

2003

Јавни, отворени, идејни, једностепени, анонимни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског
решења аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса у блоку
42 у Новом Београду, Консултант за градске централне функције и урбану мобилност, Кана ДОО,
Расписивач: Друштво архитеката Београда, Београда; откуп
Bord de Mer, Urban Design/Landscape Competition, Libreville, Gabon, 2013 Interantional design
competition, међународни конкурс за просторно програмско уређење приобаља и пројекат туристичке
луке; члан ауторског тима; расписивач: Agence Nationale des Grands Travaux | A.N.G.T, Габон
Пословно-стамбени комплекс на углу ул. 27.марта и Ђушине у Београду, Аутори: мр Ксенија Лаловић,
Урош Радосављевић, Зоран Љубичић, Јавни архитектонско-урбанистички конкурс, Расписивач: Савез
архитеката Србије, Београд; 3. награда
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3.2.4. Награде и признања
1

2014

2

2012

3

2011

4

2008

5
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6

2004

7

2004

8

2003

1

2012

2

2011

3

2010

4

2008

5

2007

6

2006

7

2004

8

2004

награде у својсвту ментора
“URBAN REVITALIZATION OF MASS HOUSING”, глобални студентски конкурс у оквиру World Urban
Foruma, UN Habitat, студенти 2. године мастер академског програма Интегрални урбанизам, са
радовима са предмета Интегрални пројекат 2, рукоцоводилац: доц. др Ксенија Лаловић, асист. Ана
Перић, истражвач сарадник Вишња Сретовић Брковић; Прво регионално место и откуп на глобалном
нивоу: Нађа Беретић, Александра Ђорђевић, са радом Evoking Memories. Друго регионално место:
Биљана Грујичић, Александар Грујичић, Ана Канлић, Ксенија Вулићевић, Катарина Пенонић, Милош
Радоњић, са радом Social Capital Increase for Better Places. Треће регионално место: Станислава
Урошевић, Марија Пецић, Сара Милићевић, Carlos Gonzalez Moreno, са радом Shaping the Neighborhood.
Награда Ерсте фондације за студентски рад на предмету «Архитекте и грађанске иницијативе за
одрживи развој« у школској 2011/2012. Студенти: Слободан Милошевић. Ђурђица Стојиљковић, Милан
Димитријевић. Ко-ментор.
3. рећа награда у категорији студентских радова, Студио пројекат 4 - Синтеза: Програмско-просторно
решење развоја туризма у рибарском селу Текија, ментор, 20. међународни салон урбанизма у Нишу
Награда Универзитета у Београду за најбољи стручни и научно-истраживачки рад студената за
школску 2006/2007 годину, Студентски рад – студија „Јавна уметност и креирање места – Студија
случаја – Београд, Градска Општина Стари Град“ који је на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду рађен школске 2006/2007 године у оквиру изборног предмета „Уметност у јавним градским
просторима - Public At & Public Space“ на првој години Мастер студија, један од руководилаца предмета
и реализатора наставе
1. награда, Метаморфоза – Насукани брод, PaPs, Refraction team, кoaутoр и кo-рукoвoдилaц прojeктa и
члaн мeнтoрскoг тимa, 14. Салон урбанизма, 2005
1. награда, Јавни отворени конкурс за урбанистичко – архитектонско решење дела Блока 20 у
просторној целини „Сењак“ у Београду, Ментор ауторског рада под шифром „66613“: Ксенија Лаловић,
Јелена Живковић, Зоран Ђукановић и други, Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, „Public Art & Public space“, 2004.
2. награда, Јавни отворени конкурс за урбанистичко – архитектонско решење дела Блока 20 у
просторној целини „Сењак“ у Београду, Ментор ауторског рада под шифром „18784“: Ксенија Лаловић,
Јелена Живковић, Зоран Ђукановић и други, Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, „Public Art & Public space“, 2004.
2. нaгрaдa, Кoрaк кa рeци - PaPs 2003, кoaутoр и кo-рукoвoдилaц прojeктa ПAПС и члaн мeнтoрскoг
тимa, 12. Сaлoн урбанизма, 2003
награде за ауторски стучни рад
I награда на 21. Међународном салону урбанизма у Лесковцу – 2012. године у категорији Генерални
урбанистички планови. Генерални урбанистички план Пожаревца. Члан уторског тима.
Признање на 20. Међународном салону урбанизма у Нишу – 2011. године у категорији Просторни
планови. Просторни план јединице локалне самоуправе Бојник. Члан уторског тима.
1. награда категорија публикације на 19. Салон урбанизма, за књигу, Бајић-Брковић М. (ед.)Креативне
стратегије за одрживи развој градова Србије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду,
Београд, 2010, аутор поглавља у књизи
специјална награда у категорији Урбанистички планови на 17. Међународном Салону Урбанизма у
Бјељини, Р. Српска за Детаљни урбанистички план Бечића, аутор ''Центри и централне функције'' са
Радосављевић У., Обрађивач: АФ БУ, Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора
1. награда у категорији примене ИКТ алата у урбанистичком планирању на 16. међународном салону
урбанизама у Нишу за ТИС пилот пројекте шест општина у Србији реализованих у оквиру УН ХАБИТАТ
СИРП програма, као национални консултант, концептор и тренер
1. награда у категорији Просторни планови на 15. међународном Салону Урбанизма у Новом Саду за
Просторни план Општине Сурдулица
3. награда у категорији Просторни планови на 13. међународном Салону Урбанизма, Просторни план
општине Лозница, кoaутoр плана
Посебно признање у категорији Генерални планови на 13. међународном Салону Урбанизам,
Генерални план општине Лозница, кoaутoр плана

Кандидат др Ксенија Лаловић била је рецезент 2 монографије и 2 поглавља у 1 међународној
монографији. Такође је била нагажована као председник жирија јавног националног студентског
конкурса "АРХИТОН" у организацији Центра за унапређење животне средине, српског грађанског
друштва, као и члан регионалног жирија глобалног студентског конкурса у оквиру World Urban
Foruma 2014, “URBAN REVITALIZATION OF MASS HOUSING”, у организацији UN Habitatа.
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4. ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
Након детаљне анализе и увида у све референце кандидата др Ксенија Лаловић, дипломираног
ижењера архитектуре, Комисија је извршила оцену испуњености критеријума за стицање звања
ванредног професора Универзитета у Београду, у складу са условима утврђеним Законом о
високом образовању и Ближим критеријумима дефинисаним од стране Универзитета у Београду
на следећи начин:
4.1 Научни степен доктора наука
Кандидат Ксенија Лаловић поседује научни степен доктора наука из уже научне области
урбанизма и просторног планирања, чиме је испуњен први формални услов за стицање звања.
4.2. Оцена научно-истраживачког рада и објављени радови
Резултати истраживачког рада др Ксеније Лаловић, од укупно 75 објављених радова различите
категорије, јасно ислуструју њено вишегодишње усмерење ка остварењу резултата у ужој научној
области урбанизма и просторног планирања. Подобласти њеног истраживачког рада су
информациона подршка одрживом просторном развоју, стратешко и урбанистичко планирање,
урбанистичко пројектовање и управљање локалним развојем, као и образовање архитеката и
урбаниста, са фокусом на унапређења методологије, метода, техника и алата применом
савремених ИКТ технологија. Тако је дисертација кандидаткиње др Ксеније Лаловић, под називом
„Модел територијалних информационих система за подршку одрживом урбаном развоју у
Србији“, резултат њеног вишегодишњег теоријског, концептуалног и експерименталног научног
истраживања. Рад се бави истраживањем феномена знања у процесу развоја, промишљањем
модела друштвеног деловања у унапређењу локалних информационих активности коришћењем
савремених ИКТ и ГИС технолошких решења и коначно провером његове примене у контекту
Србије, кроз шест пилот пројеката реализованих у Нишу, Крагујевцу, Ваљеву, Краљеву, Чачку и
Панчеву. Најзначајнија карактеристика њеног рада сагледава се у прожимању теорије и праксе,
као и у мултидисциплинарном приступу који кандидат негује у решавању проблема и сагледавању
урбанизма и архитектуре уопште.
Резиме укупног доприноса научно-истраживачког рада др Ксеније Лаловић, у изборном периоду у
звању доцента је:
Ознака и назив групе резултата

Број радова

М10 - Монографије, монографске студије,
тематски зборници, ...
М20 - Радови објављени у научним часописима
међународног значаја
М30 - Зборници међународних научних скупова
М40 - Националне монографије, тем. зборници
М50 - Часописи националног значаја
М60 - Зборници скупова националног значаја
М70 - Магистарске и докторске тезе
М80 - Техничка и развојна решења
М90 - Патенти, ауторске изложбе, тестови
УКУПНО

5 поглавља у међународним монографијама (М14)

Вредност
резултата
20

3 рада (2 М22 + 1 М24)

13

26 радова (М32 – 1, М33 - 21, М34 -4)
13 радова (М42 -1, М45 -6, М46- 5, М48 -1)
1 рад М51
10 радова категорије М63 (од укупно 19)
1 рад М71
6 радова (М86-5, М84 -1)
1 рад М93
66 радова у изборном периоду у звању доцента

25
26
2
10
6
17
3
122

Кандидат има велики број објављених рецензираних научних и стручних радова, укупно 40,
објављених на бројним међународним и националним конференцијама, 17 радова објављених
као поглавља међународних и националних монографских издања и 1 ауторску монографију. У
последњем изборном периоду објавила је 3 рада у научним часописима са СЦИ листе и има 1
обајвљен рад у домаћем научном часопису. Потом, др Ксенија Лаловић има 6 оригиналних
стручних остварења из категорије техничких и развојних решења, као и учешће у преко 30
остварених студија, планова и пројеката.
Кандидат др Ксенија Лаловић у периоду од последњих 10 година, после избора у звање доцента,
учествовала је у укупно 5 научно-истраживачких пројеката, од тога 3 национална и 2 међународна,
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као и у оквиру 8 међународних и националних научно-стручних пројеката. Била је руководилац 3
научно-истраживачка подпројекта: - у међународном научно-истраживачком ЕУ пројекту
PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific Support
Action (Part E) што је допринело да Архитектонски факултет у датом моменту буде прва академска
институција са територије Србије која је ушла у партнерство у оквиру FP6 европских научних
пројеката, и – у 2 националнa, од којих је у току Подпројекат 3: Јачање институција, друштвени и
институционални аспекти интегрисања климатски одговорног просторног развоја, у оквиру
Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене –
међусобни утицај, научно-истраживачког пројекта Министраства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Узимајући све претходно наведено у обзир Комисија оцењује да др Ксенија Лаловић испуњава све
формалне услове за стицање звања који се тичу испуњености услова у области научноистраживачког рада и објављивања истраживачких резултата.
4.3. Оцена стручно-уметничког рада
У области експерименталне провере и практичне примене научно-истраживачких резултата
кандидат др Ксеније Лаловић учествовала је у оквиру 13 развојних пројекта националног значаја
(7 финасираних од стране међународних организација и институција), од којих је 6 у периоду
после избора у звање доцента. Посебан значај у њеном научном и стручном развоју су имају
програм развоја Информационог система Урбанистичког завода Београда, који је успешно
имплементиран, као и координација и реализација Програма перманетног образовања
Урбанистичког завода Београда у оквиру кога је око 200 запослених похађало више стручних
програма унапређења знања и вештина. Значајно је, такође, скоро десетогодишње искуство на
позицији националног консултанта једне од најзначајнијих међународних организација у области
унапређења љуадских насеља - УН ХАБИТАТа. У оквиру реализације СИРП УН ХАБИТАТ програма,
имала је прилику да учествује у конципирању и реализацији програма подизања локалних
капацитета у вештинама планирања и менаџмента, управљању и лидерству, и врши обуку кроз
рад преко 1000 стејкхолдера у шест општина у Србији из области развоја територијалних
информационих система. Ова позиција омогућила јој је да кроз верификована експериментална
истраживања ауторизује методологију и успешно имплементира 6 пилот пројеката у области
увођења територијалних информационих система у општинама Србије, што је представљало
основ за њен изузетан научни доприност остваре кроз докторску дисертацију.
Стручни рад, у изборном периоду у звању доцента, у оквиру области урбанистичког и
просторног планирања обављала као члан ауторског тима на 23 усвојена плана свих нивоа, као и
у оквиру израде Стратегије просторног развоја Републике Србије. У изборном периоду у звању
доцента учествује у изради 8 стручних студија, од укупно 12. У оквиру области урбанистичког и
архитектонског пројектовања кандидаткиња је свој стручни рад обављала кроз: - израду 11
урбанистичко-архитектонских пројеката, у опсегу од идјеног до извођачког пројекта, у својству
члана ауторског тима или самостално, од којих су 3 изведена, и – израду 15 архитектонских
пројеката, од којих је 9 реализовано, све у претходном изборном периоду. Кандидаткиња је
учествовала на укупно 12 на архитектонско-урбанистичких конкурса, са освојених 6 награда, од
којих је 3 у изборном периоду у звању доцента.
У периоду од 2005. до 2006. године била је члан Комисије за стручну контролу урбанистичких
планова Извршног одбора Скупштине града Београда, и активна је члан Удружења Урбаниста
Србије, Друштва урбаниста Србије, Друштва архитеката Београда и Савеза Архитеката Србије.
Увидом у постигнуте стручно-научне резултате кандидата Комисија налази да је др Ксенија
Лаловић веома активна у бројним друштвеним активностима релевантним за развој професије и
Универзитета, што представља квалитативно важне критеријуме за стицање звања у области
урбанизма у просторног планирања.
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4.4 Оцена о резултатима педагошког рада кандидата
др Ксенија Лаловић је у досадашњем двадестедвогодишњем раду на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду, најпре у својству асистента, а затим у својству доцента постепено
стицала све већи ниво самосталности у припреми и спровођењу наставе радећи на 7 различтих
студијсих програма и укупно 17 различитих предмета. У својој педагошкој каријери у својству
доцента показала је изузетне способности у организовању и спровођењу наставе, што је
резултовало конципирањем и спровођењем у својству руководиоца 12 различитих наставних
предмета, од тога 9 у другом изборном периоду.
За предмете обухваћене основним и мастер ниовоом студија припремила је и објавила пракикуме
у електронској форми, као и научно-стручну монографију у ужој научној, односно уметничкој
обалсти за коју се бира, под насловом „Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи туризам
Србиjе / Contemporary Approach to Urban Design for Sustainable Tourism of Serbia“, у издању
Архитектонског факултета Универзитета у Београду.
О квалитету ових наставних програма сведоче веома високе оцене педагошког рада, преко 4,5,
добијене у студентским анкетама од 2009. године, када је Архитектонски факултет акредитован,
до данас.
Доцент др Ксенија Лаловић је показала веома активно ангажовање у промоцији и подизању
капацитета научно-настваног подмлатка. Била је ментор на преко десет завршних радова мастер
нивоа и чан комисије у великом броју одбрана завршних радова. Организовала или учествовала у
организацији је укупно 22 јавне изложбе студентских радова на националном и међународном
нивоу. Била је ментор студентским тимовима на 13 конкурса, 11 националних и 2 међународна,
где су студентски тимови освојили 8 награда и признања, од којих се посебно издавајају три
регионалне награде и један глобални откуп на интернационалном студентском конкурсу у оквиру
Светског урбаног форума у организацији УН ХАБИТАТа. Била је члан жирија 2 студентска конкусра:
- “URBAN REVITALIZATION OF MASS HOUSING”, глобалном међународном студентском конкурсу у
оквиру World Urban Foruma, UN Habitat, - "АРХИТОН", националном конкурсу у организацији
Центра за унапређење животне средине, Београд.
У току свој наставничког рада сарађивала је са више асистената, стручних сарадника и доктораната
Архитектонског факултета не само у оквиру извођења наставе, већ и у оквиру научноистраживачког рада, о чему сведоче бројни научни реултати које кандидат остварила у сарадњи
са млађим колегама. У току свог рада посебну пажњу је посветила успостављању сарадње
факултета са бројаним јавним институцијама и цивилним организацијама, о чему сведоче бројни
споразуми о сарадњи. Додатно као вишегодишњи национални косултант УН ХАБИТАТ канцеларије
у Београду, имала је прилику да укључи већи број сарадника факултета у реализацију програма и
тиме је допринела подизању квалитета научно-истраживачких резултата Архитектонског
факултета у области урбанизма. Тиме је пружила прилики младом научно наставном кадру да у
току својих студија стекне конкретна практична искуства.
О посвећености кандидаткиње педагошком раду и развоју наставе говори и 11 година активног
ангажовања у оквиру комисија за унапређење наставе и ангажовања у процесима акредитације 9
студијских програма факултета. Доцент др Ксенија Лаловић активно учествује и у управљачким
активностима факултета: - била је члан Савета Архитектонског факултета у Београду, из редова
наставника –одлуком Научно наставног већа Факултета од 2003.-2005. године, - руководилац Већа
основних студија Архитектонског факултета у периоду од 2009. до 2011., а тренутно је шеф
наставничког колегијума Мастер академских студија Интегрални урбанизам. У периоду од 2003.
године до данас активни је члан 7 различитих комисија за унапређење наставе и националну и
међународну RIBA акредитацију студијских програма Архитектонског факултета. Укључена је и у
програм срадње са Архитектонским факултетом из Алгера, Сардинија, где активно учествује у
стварању услова за формализацију заједничког студијког програма у оквиру Еразмус размене.
У том смислу Комисија оцењује да др Ксенија Лаловић испуњава све формалне услове за стицање
звања који се тичу способности за наставни рад.
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5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом резултата педагошког,
научно-истраживачког и стручног рада кандидата
др Ксеније Лаловић
а на основу Статута Архитектонског факултета, статута Универзитета у Београду, општих услова
предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом образовању, као
и додатних једнаковредних услова, Комисија констатује да кандидат испуњава потребне
формалне и суштинске услове за избор у звање ванредног професора за област: Урбанизам и
просторно планирање.
Комисија оцењује да је кандидат др Ксенија Лаловић стекла углед свестраног и веома успешног
научног радника и наставника, који тежи непрестаном иновирању професије, као и повезивању
теорије и праксе - како у настави, тако и у свом професионалном раду. Имајући у виду укупан
истраживачки и педагошки рад кандидата, ниво достигнутих резултата и њихову усклађеност са
темама које се обрађују у оквиру уже научне, односно уметничке области Урбанизам и просторно
планирање:
Комисија закључује да је кандидаткиња др Ксенија Лаловић, дипл.инж.арх, својим радом и
постигнутим резултатима задовољила све критеријуме и предлаже Изборном већу
Архитектонског факултета у Београду избор др Ксенија Лаловић у звање ванредног професора
за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно планирање, на Департману
за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду.
У Београду,
03. септембар 2014. године
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
мр Рајко Корица,
редовни професор, Архитектонског факултета, Универзитета у Београду

др Владан Ђокић,
редовни професор, Архитектонског факултета, Универзитета у Београду

др Јасминка Цвејић,
редовни професор Шумарског факултета, Универзитета у Београду
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