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Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу предлога Департмана за 
урбанизам, дана 1.10.2015. године донео је одлуку бр. 02-11/1-52 о расписивању конкурса за 
избор једног наставника у звање ванредног професора за ужу начну, односно уметничку област 
Урбанизам и просторно планирање на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у 
Универзитета у Београду, на одређено време од 5 (пет) година. 

Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање ''ПОСЛОВИ'', дана    
7. октобра  2015. године, а на основу општих услова утврђених Законом о раду ("Сл. Гласник РС", 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), посебних услова предвиђених Законом о високом 
образовању ("Сл. Гласник РС", бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење и 68/15), Статутом Универзитета у Београду (''Гласник 
УБ'', бр. 162/11 - пречишћен текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и Статутом Факултета ("Сл. билтен АФ", 
бр. 105/15 - пречишћен текст).  

Изборно веће Архитектонског факултета је на седници одржаној  12. октобра  2015. годинe донело 
одлуку бр. 01-1793/2-2 о образовању Комисије за припрему реферата 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 Зоран Никезић, члан Комисије, 
редовни професор Архитектонског факултета, Универзитета у Београду, у пензији 

Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да је 
на Конкурс благовремено приспела једна пријава кандидата др Јелене Живковић, доцента на 
Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду, (бр. пријаве 02-1852/1 од 15. 
октобра 2015.г). Након прегледа и анализе поднете пријаве, Комисија подноси: 
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Р Е Ф Е Р А Т 

О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ 

Комисија је након увида у поднету документацију др Јелене Живковић 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 Јелена Живковић, дипл. инж. арх. рођена је у Београду, 25.07.1967. године, где је завршила 
основно и средње образовање.  Архитектонски факултет Универзитета у Београду је уписала 1986. 
године и на њему дипломирала (1993), магистрирала (2000) и докторирала (2015). За магистарски 
рад пoд нaслoвoм "Утицaj eкoлoшких зaхтeвa нa oбликoвaњe oтвoрeних рeкрeaтивних 
прoстoрa у грaду" добила је Награду Привредне коморе Београда 2000. год. 

Запослена је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за урбанизам, 
од 1994.године. У својству сарадника на Катедри за урбанизам и просторно планирање је радила у 
периоду 1994-2005.године, прво као стручни сарадник а потом као асистент приправник и 
асистент. Јануара 2005. године изабрана је у звање доцента за област урбанизам и просторно 
планирање на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 
после самосталне изложбе стручно-уметничких остварења. Реализује наставу на основним, мастер 
и специјалистичким студијама  као руководилац студија, теоријских и изборних предмета. Ментор 
је бројних дипломских и мастер радова награђених највишим наградама (Награда Града Београда 
за стваралаштво младих, Награда Привредне коморе Београда, Награда Универзитета у Београду 
за најбољи стручни и научно-истраживачки рад,...).  

Поред основног ангажовања у раду на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 
учесник је у међународној сарадњи Београдског са Aрхитектонским факултетом “Ludovico 
Quaroni” Универзитета „La Sapienza” из Рима од 2007. године. У периоду 2009-2010 г. ради као 
гостујући наставник на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. Ko – руководилац je 
међународног интердисциплинарног пројекта унапређења јавних градских простора Public Art 
Public Space, чији је оснивач Архитектонски факултет Универзитета у Београду.  

У свом научно-истраживачком раду до сада је остварила укупно 66 научно истраживачких 
резултата, од који је 53 у периоду после избора у звање доцента (и 33 у последњем изборном 
периоду), а који су детаљно наведени у одговарајућем делу овог Извештаја. Учествовала је у 
стручним и научно-истраживачким, домаћим (3) и међународним (3) пројектима у својству 
истраживача и руководиоца и објавила већи број научних и стручних радова у монографијама 
(16), часописима (6), стручним публикацијама (12) и зборницима са конференција (38). Коаутор је 
монографије Public art and Placemaking/Уметност и креирање места: студија случаја Градска 
општина Стари град (2008, са З. Ђукановић), практикума Теорија урбаног дизајна (2015)  и 
коуредник публикација Citta, Fiumi, Margini Fluviali - Roma Belgrado (2008, са З. Ђукановић, R. 
Cherubini)  и  Multitasking - Public Space 4 Public Art (2008, са З. Ђукановић, А. Бобић) и  Вино- град 
(2015, са З. Ђукановић ). које се користе у настави на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду. 

У оквиру свог професионалног ангажмана Ј. Живковић има и већи број значајних референци из 
области урбанизма и архитектуре. Стручни рад  у области урбанистичког планирања остварује као 
члан ауторског тима на изради 31 усвојених просторних и урбанистичких планова свих нивоа. Као 
експерт за планирање и дизајн отворених и рекреативних простора са Архитектонског факултета, 
била је члан Националног експертског тима за потписивање Европске конвенције о пределу и 
учестовала је у раду на изради Стратегије и Просторног плана Републике Србије. Учествовала је и 
руководила израдом 8 урбанистичких студија. У области урбанистичког пројектовања  ко-аутор је 
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пет значајних дела а учествовала је и на укупно 10 урбанистичко-архитектонских конкурса. Као 
аутор или коаутор излагала је радове на 18 националних и међународних изложби и (ко)ауторски 
је приредила 10 изложби. За стручни рад у областима урбанистичког планирања и пројектовања је 
добила 14 међународних и националних награда. 

Члан је струковних организација Удружења урбаниста Србије и Савеза архитеката Србије. Говори и 
пише енглески језик, а поседује основно знање француског, шпанског и немачког језика. 
 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА  

2.1. Стицање формалних квалификација 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала је школске 1986/87. године. 
Дипломирала је 1993. године са просечном оценом на студијама 8,96 и оценом 10 на дипломском 
раду (ментор проф. др Живана Веснић Неђерал) и стекла звање дипломирани инжењер 
архитектуре.  

На последипломске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду уписана је на 
тематско подручје „Урбанистичко и просторно планирање и урбанистичко пројектовање“, 
школске 1996-97. године.  

Магистарску тезу под насловом „Утицај еколошких захтева на обликовање отворених 
рекреативних простора у граду" одбранила је 2000. на Архитектонском факултету у Београду пред 
Комисијом: проф.др Петар Бадовинац – ментор, редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду; проф. др Зоран Никезић, редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду,  и проф. др Зорица Петровић редовни професор Факултета за физичку 
културу Универзитета у Београду, и тиме стекла звање магистра техничких наука из области 
архитектуре и урбанизма. Просечна оцена на Магистарским студијама била је 10. Магистарски рад 
је награђен 2001.године Наградом Привредне коморе Београда. 

Докторску дисертацију са темом „Концепт интегрисане рекреације и могућности примене у 
условима развоја градова Србије” одбранила је 2015. године, на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду, пред Комисијом: проф. др Зоран Никезић - ментор, редовни професор 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, проф. др Владан Ђокић, редовни професор 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду и проф. др Сретен Вујовић, редовни професор 
Филозофског факултета Универзитета у Београду, и тиме стекла академски назив доктора 
техничких наука из области архитектуре и урбанизма. 

Поред наведених формалних квалификација кандидатнкиња је, у току свог професионалног 
развоја, перманентно остваривала различите форме усавршавања. У току студија на 
Архитектонском факултету била је стипендиста Републичке фондације за развој научног и 
уметничког подмлатка 1989 -1991. Као један од најбољих студената генерације професионалну 
праксу за време студија реализовала је 1989. у Барселони у студију професора са архитектонског 
факултета у Барселони Antonio Cortina Vilanove. Као добитник је Basileus scholarship за наставно 
особље у оквиру "Erasmus Mundus External Cooperation Window Project Basileus" 2010. године 
учествовала је 6 недеља у настави и професионално се усавршавала на Архитектонском факултету 
факултету “Ludovico Quaroni” Универзитета „La Sapienza“ у Риму. 

Стручни испит дипломираног инжењера архитектуре Привредне коморе Србије (Приврeднa 
кoмoрa Србиje бр. 3514) положила је 1995. године.  

2.2. Кретање у служби  

Кандидат др Јелена Живковић 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: 
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• 2009 - Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за урбанизам, 
други избор у звање (16.12.2009) 

• 2005 - Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за урбанизам, 
први избор у звање ( 1.1.2005) 

• 2000-2005 - Асистeнт нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaд на Катдри за 
урбанистичко пројектовање и урбанистичко и просторно планирање 

• 1995-2000 - Асистeнт припрaвник нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa 
кaтeдри зa Урбaнизaм и прoстoрнo плaнирaњe, прeдмeт Урбaнe функциje - РЕКРЕАЦИЈА. 

• 1994 -1995 - Стручни сaрaдник нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa oдрeђeнo 
врeмe нa прeдмeтимa Кaтeдрe зa урбaнизaм; Прoгрaм зa зaпoшљaвaњe Тржиштa рaдa 

• 1993-1994- Хонорарно радила на Архитектонском факултету у својству сарадника на предметима 
Катедре за урбанизам 

• 1991-1993 - Учествовала у реализацији наставе на Архитектонском факултету у својству студента – 
демонстратора на предменту Урбане функције  

Поред основног ангажовања у раду у наставним и ваннаставним активностима Архитектонског 
факултета, кандидат др Јелена Живковић од 2004. учествује у раду на стручним пословима 
Архитектонског факултета Унивезитета у Београду у оквиру Истраживачко-пословног центра . 
Такође је  сарађивала са различитим фирмама за пројектовање, консалтинг и инжењеринг: Кана – 
пројекти, Дуга пројект- инжењеринг, Економски биро, Монтинг Атос. 

2.3. Рад у настави   

2.3.1. Учешће и реализација наставе 

Пре избора у звање доцента кандидат др Јелена Живковић је у периоду од 1991. до 2005. била 
ангажована у реализацији наставе Архитектонског факултета у својству демонстратора, стручног 
сарадника, асистента приправника и асистента на 8 предмета (Урбане функције: становање, 
рекреација, центри; Урбанистичка техника и композиција, Урбана средина и урбанизација, Урбана 
структура и зонирање, Урбанистичко и просторно планирање, Синтезни пројекат). 

После избора у звање доцента, кандидат др Јелена Живковић је у периоду од 2005. године до 
данас, реализовала и руководила наставом на на 18 предмета на 6 студијских програма 
Архитектонског факултета и то: 

1. Студијски програм дипломираног инжењера архитектуре (програм пре усвајања Болоњске 
декларације), у својству руководиоца 1 обавезног предмета  и ментора на 15 дипломских радова, 
као и члана бројних менторских комисија 

2. Магистарски курс Урбани дизајн, планирање и менаџмент, у својству руководиоца 1 изброног 
предмета  

3. ОАСА – Основне академске студије архитектуре, у својству учесника на 1 предмету, својству 
руководиоца 4/четри предмета и ментора завршних радова 

4. МАСА – Мастер академске студије архитектуре, у својству руководиоца  7 предмета, ментора 
20 мастер радова и члана преко 150 менторских комисија 

5. МИУ – Мастер академске студије интегрални урбанизам, у својству руководиоца 3 предмета  и 
учесника на 1 теоријском предмету, ментора завршних радова, као и члана бројних менторских 
комисија.  

6. Специјалистичке студије - Урбана обнова градова у новом миленијуму, члан 15 менторских 
комисија, учесник на једном предмету  

 
Од избора у звање доцента 2005.године др Јелена Живковић постиже запажене резултате у 
реализацији наставе на редовним студијама, а учествује и у реализацији наставе на 
последипломским студијама. На редовним студијама руководи наставом на програму "Урбане 
функције - рекреација" на 3.години који се реализује у оквиру предмета "Урбане функције" а 
учествује и у реализацији осталих програма у оквиру овог предмета. На последипломском курсу 
"Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент“, води изборни предмет "Еколошки урбани 
дизајн".  
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После реформе наставе у складу са приницпима Болоњске конвенције 2005/2006., Јелена 
Живковић узима учешће у раду на основним, дипломским(мастер) и специјалистичким студијама 
архитектуре и урбанизма.  

• На Основним академским студијама, на другој години у 4. семестру учествује у реализацији наставе 
на предмету ОАСА М_11.2 "Урбане функције" у оквиру модула Урбана структура и функције. Као 
руководилац студија, учествује у раду на предметима ОАСА_М18. "Студио пројекат 3 - Урбанизам" у 
5. семестру и ОАСА_М19. "Студио пројекат 4 - Синтеза" у 6. семестру.  

• На Дипломским академским студијама архитектуре Ј. Живковић је као руководилац студија  водила 
«ДАСА М5.2.У Мастер студио пројекат и радионица» на другом семестру дипломских академских 
студија архитектуре. На мастер раду ДАСА М9.У «Мастер теза и пројекат» је радила као 
руководилац и члан менторских комисија за израду преко 150 мастер радова (руководиоци: проф.  
др Л. Ђокић, проф. Б. Петровић, проф. В.. Лојаница, проф. М. Тимотијевић, в. проф  М. Вујовић, доц. 
И. Рајковић, доц. Н. Фотирић). Од 2008 -2014. изводи наставу на теоретском семинару ДАСА М6.3.У 
Семинар 1: Просторни и одрживи развој.   

• У основну и дипломску наставу је увела два изборна предмета. Коруководилац је (са доц. З. 
Ђукановићем) од 2006. године изборног предмета "Уметност у јавним градским просторима"  1 и 2 
(основни и мастер ниво ОАСА М17.1 и ДАСА.М.1) а у другом изборном периоду од 2009 . године 
уводи као руководилац и изборни предмет ОАСА М17.1 «Урбана рекреација» на основним 
студијама.  

• На специјалистичким студијама „Урбана обнова - градови у новом миленијуму“ је учествовала као 
гостујући предавач на предмету "Одрживи урбани развој» и члан бројних комисија за одбрану 
завршних специјалистичких радова 

• У оквиру мастер програма «Интегрални урбанизам» руководилац је обавезног предмета 
MAСУ_М2.1 «Теорија урбаног дизајна», учесник на предмету MAСУ_М2.3 – ОДРЖИВИ УРБАНИ 
РАЗВОЈ и координатор , ментор и члан комисија  у изради МАСУ_М4.2. «Мастер тезе и пројекта». 

У склопу новог наставног програма (Основне и Интегрисане студије архитектуре) који је почео 
2014/15 године, у другом изборном периоду у звању доцента, др Јелена Живковић је 
руководилац наставе на следећим предметима:  

• На интегрисаним студијама је руководилац студија и студијске целине на предмету ИАСА-23071-
СТУДИО-01Б – Урбанистичко пројектовање ст. целина;   

• На основним студијама архитектуре је руководилац теоријског предмета ОАСА -23032 – Посебне 
теме обликовања градских простора и руководилац Студија 02-а Одрживе урбане заједнице. 

• На мастер нивоу академских студија архитектуре је руководилац: МАСА-У1101 – студија, семинара и 
радионице у првом семестру;  Теоријског  предмета MAСA_12020-06 -Теорија урбаног дизајна, у 
другом семестру,  Изборног предмета MAСA_Урбана рекреација 2.   

У изборном периоду у звању доцента др Јелена Живковић је укупно увела и креирала наставу на 6 
нових обавезних и изборних предмета. То су: Теорија урбаног (обавезни предмет Мастер 
архитектура, Мастер Интегрални урбанизам), Уметност у јавним градским просторима- ПаПс 1и2 
(изборни предмет на основним и мастер студијама, коруководилац са З. Ђукановић), Урбана 
рекреација 1 и 2 (изборни предмет на основним и мастер студијама), Посебне теме обликовања 
градских простора – рекреација (обавезни предмет Основних студија архитектуре), Студио 01Б – 
Урбанистичко пројектовање стамбених целина, Мастер теза и пројекат (Мастер Интегрални урбанизам). 

Рад у настави др Јелене Живковић је у континуитету веома високо вреднован на студентским 
анкетама.  За предмете који су оцењивани: Теорија урбаног дизајна (5.0; 4.96),  Урбана рекреација 
(4.93),  Урбане функције (4,76; 4.87; 4.92, 5.0), Студио пројекат 3 (4.35; 4.98; 5.0), Студио пројекат 4 
– Синтеза (4.73), Изборни предмет - Уметност у јавним градским просторима (4,57) , Семинар: 
Просторни и одрживи развој (5,0). 

2.3.2. Публикована и приређена наставна средства 

За предмете којима руководи Ј. Живковић је самостално и у коауторству припремила и 
публиковала различита наставна средства и тако допринела квалитету одвијања наставе: 
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•  За предмет „Уметност у јавним градским просторима“  публиковала је рецензирану научно- 
стручну монографију под називом   „Public art and placemaking /Уметност и креирање места: студија 
случаја Градска општина Стари Град у издању Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
(коаутор са З. Ђукановић, 2008) (рецензенти: проф. Чедомир Васић, проф. др. Р.Динуловић)  и она 
се користи као основно наставно средство  у раду на предмету. За исти предмет се као помоћно 
наставно средство користе а) стручна монографија: Ђукановић З, Живковић Ј., Бобић А., (2008) 
Multitasking - Public Space 4 Public Art, Градска општина Савски Венац; Београд; ISBN 978-86-87527-
00-3; (95 страна) као и б) монографска студија:  Ђукановић З., Бобић А., Вуковић С., Живковић Ј., 
Ђерић А. (2013) Уметност у јавном простору: експертска студија просторне провере ужег градског 
језгра Ужица за потребе уметничке продукције у јавном простору; Београд: Academica – академска 
група; ISBN 978-86-88835-01-5.  

• За реализацију наставе на предмету „Теорија урбаног дизајна“ (обавезни теоријски предмет на 
Мастер студијама архитектуре и Мастер Интегрални урбанизама) публиковала је практикум са 
рецензијом:  Живковић Ј. (2015) „Теорија урбаног дизајна – практикум“, Београд: Архитектоснки 
факултет (рецензент в.проф. др Ксенија Лаловић) ISBN 978-86-7924-148-1 (у штампи), као 
мултимедијални садржај и у штампаној верзији. Изради овог практикума претходио је Ридер 
(збирка текстова) за исти предмет (2013).  

• За предмет Семинар: Просторни и одрживи развој на програму Мастер архитектура приредила је 
практикум «Семинар: Просторни и одрживи развој - практикум» (2010)  у штампаној и електронској 
верзија , као интерну публикацију Архитектонског факултета.  

• За предмет Студио Еколошки урбани дизајн – за пројекат и семинар, Мастер Архитектура 
приредила «Ридер – Еколошки урбани дизајн» (2014) у дигиталној форми, као интерну публикацију 
Архитектонског факултета 

• Као практикум у настави  урбанистичког пројектовања на различитим нивоима студијске наставе – 
користи се стручна монографија „Citta,Fiumi, Margini Fluviali - Roma Belgrado“; аутора Djukanovic Z, 
Roberto A. Cherubini, Jelena Zivkovic, (2008) у издању Istituto Italiano di Cultura Di Belgrado; Belgrade; 
2008;, ISBN 978-86-907929-3-1  која приказује основе, методологију и резултате рада на студио 
пројекту М5 на другој години Мастер академских студија архитектуре.  

2.3.3. Учешће и менторство у комисијама за оцену и одбрану дипломских, мастер, 
специјалистичких, магистарских радова 

Др Јелена Живковић је била ментор на: 15 дипломских радова  старог програма Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду; 20 мастер-дипломских радова Мастер  архитектура 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, мастер-дипломским радовима Мастер 
Интегрални урбанизам, и члан менторске комисије за израду преко 150 дипломских радова МАСА 
и МАСАУ. Такође је била члан комисије за одбрану 15 специјалистичких радова и 1 магистарског 
рада. 

2.3.4. Изложбе  и презентације студентских радова 

Резултате рада са студентима Ј. Живковић је као њихов ментор у континуитету излагала на 
бројним националним и међународним изложбама, скуповима и конференцијама – укупно 23.  

  У  звању доцента – други изборни период 
1 2014 

 
23. међународни Салон урбанизма у Београду, изложена су 2 а награђен 1 рад. 
А) Мастер пројекти ''Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца'' МАС Интегрални 
урбанизам, ментори  са Департмана за урбанизам (студент Neway Abera, ментор доц. мр Јелена 
Живковић) 2. награда у категорији студентских радова 
Б) Рад са предмета Студио пројекат 3  основних студија АФ. Рад студенткиња: Јелене Илић, Невене 
Грујић, Катарине Томић 

2 2014 Use-Re-Use: New Belgradе,  радионица  у оквиру Бијенала у Венецији  под руководством Н.Ћуковић 
Игњатовић  - Презентација студентских радова са предмета Урбана рекреација  ОАСА АФ. 

3 2013 22. међународни Салон урбанизма у Нишу – Изложена су 2 рада са предмета Студио пројекат 3  
основних студија АФ. а) студенти: Невена Балалић, Лазар Белић, Данило Бероња, б)  студенти: Михаило 
Мандић, Милана Маринковић, Анђелка Марковић 

4 2013 Миксер фестивал - Презентација студентских радова са предмета „Урбана рекреација“ ОАСА АФ.  
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2.3.5. Награде и признања у својству ментора 

Изузетни резултати педагошког рада потврђени су бројним и значајним националним и 
међународним наградама које су освојили студентски радови којима је доц. др Јелена Живковић 
била ментор. На овај начин је истовремено остварен и велики допринос афирмацији 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

5 2010 
 

“The Self Sufficient City - Envisioning the habitat of the future“  Међународни конкурс за архитекте и 
студенте архитектуре, IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia)  - рад студенткиња Грујевски 
Јоване, Делибашић Милице, Драшковић Наташе, Међо Зорице са предмета Студио пројекат 3 – 
урбанизам , ментор Ј. Живковић. Ушао у ужи избор за изложбу и публикацију између 708 конкурсних 
радова из 116 земаља. 

6 2009 Индустријски комплекс у Пироту, изложба студентских радова на предмету Студио пројекат 4 - синтеза, 
Градска галерија у Пироту, 2009,  Менторски тим: Кс. Лаловић, П. Арсић, М. Маруна, Ј. Живковић 
 
У  звању доцента – први изборни период 

7 2008 MULTITASKING, изложба студентских радова са предмета Уметност у јавним градским просторима -
ПаПс  и промоција публикације, Општина Савски Венац, коментор и члан тима руководилаца, пројекат 
ПАПС Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 2008 

8 2008 CITTA,FIUMI, MARGINI FLUVIALI - ROMA BELGRADO; изложба студентских радова са мастер студија АФ 
Београд и Рим и промоција публикације,  Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La 
Sapienza" Rome; Рим, 2008 

9 2008 CITTA,FIUMI, MARGINI FLUVIALI - ROMA BELGRADO; изложба студентских радова  са мастер студија АФ 
Београд и Рим  и промоција публикације,  Istituto Italiano di Cultura Di Belgrado; Београд, 2008 

10 2008 Уметност у јавним градским просторима , у оквиру манифестације Дани Дунава, 2008 
11 2008 PLACEMAKING - public art, јавна уметност и креирање места, истраживање потенцијала јавних простора 

општине Стари град за public art, изложба студентских радова у кући Ђуре Јакшића, коментор и члан 
тима руководилаца, пројекат ПАПС Архитектонског факултета Универзитета у Београду 2008 

12 2007 Уметност у јавним градским просторима , Изложба у оквиру манифестације Дани Дунава, 2007 
13 2006 15. међународн и Салон  урбанизма у Новом Саду ,  дипломски рад Невене Васић "Еколошко насеље 

Каловита", ментор, 1. награда у категорији студентских радова на 
14 2005 Уметност у јавним градским просторима, изожба у оквиру манифестације  Дани Дунава, 2005 
15 2005 Енергетски примерена архитектура и урбанизам, Архитектуријада,  Будва, 1. награда на међународном 

студентском конкурсу, рад на премету Урбане функције – рекреација , студент:  Ана Митић 
  У сарадничким звањима 

16 2004 Изложбе студентских  радова  са предмета Урбане функције - РЕКРЕАЦИЈА   у оквиру манифестације 
„Belgrade Boat Carnival“, Кoaутoр излoжбe  и члaн мeнтoрскoг тимa интердисциплинарних тимова 
студената са Архитектонског и Шумарсрког Факултета и Универзитета Уметности у Београду  2004 

17 2003 “ Сaвaмaлa-пoглeд у будућнoст ”,  Мaнaкoвa кућa, Кoaутoр излoжбe студeнтских радова и члaн 
мeнтoрскoг тимa, Изложба радова студената 4. године студија Архитектонског Факултета са предмета 
Урбане Функције Центри, у оквиру мaнифeстaциjе “Дaни Сaвaмaлe”, Бeoгрaд,  

18 2003 12. Салон  Урбанизма, Ниш,  студенти: Лалицки Урош, Клем Ивона,  Костуранов Борис, Љубић Иван,  
Рад на предмету Урбане функције, Метнорски тим:  Бадовинац П., Ралевић, М. , Корица р., Ђукић А., 
Живковић Ј. , Лаловић К. Батало Ј., Петровић С., 1. награда у категорији студентских радова на 

19 2003 Изложба студентских радова  са предмета Урбане функције – РЕКРЕАЦИЈА у оквиру пројекта КOРAК КA 
РEЦИ - ПAПС 2003, рeaлизaциja низa прojeкaтa умeтничкoг oбликoвaњa и aктивирaњa jaвних прoстoрa 
цeнтрaлнe зoнe Бeoгрaдa 12.7.2003, кoaутoр и кo-рукoвoдилaц прojeктa ПAПС и члaн мeнтoрскoг тимa 

20 2002 11.   Салон  Урбанизма, Ниш,   Рад на предмету Урбане функције – рекреација , студенти:  Зорица Весић, 
Срећко Стојкович, Здравко Тривић , 3. Награда у категоији студентских радова 

21 1999 8. Салон  Урбанизма у Нишу,  Рад на предмету Урбане функције – рекреација, студент:  Ненад Катић,  
Метнорски тим: Петровић З.., Живковић Ј., Миловиновић Д, 3. награда у категорији студентских радова  

22 1998 7. Салон  Урбанизма у Нишу, Рад на предмету Урбане функције – рекреација, студент: Сава 
Атанацковић, Метнорски тим: Веснић Неђерал Ж., Љубичић З., Мујићчић В. , Живковић Ј., 1. награда у 
категорији студентских радова  

23 1996 "Рeкрeaциja нa Чукaрици" , Гaлeриja 73, Бeoгрaд, излoжбa рaдoвa студeнaтa 3 гoдинe студиja AФ сa 
прeдмeтa Урбaнe функциje-рeкрeaциja, Аутор излoжбe студeнтских рaдoвa и члaн мeнтoрскoг тимa, 
Aрхитeктoнски фaкултeт и Oпштинa Чукaрицa, Бeoгрaд, 
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  У звању доцента – други изборни период 
1 2014 

 
2. награда на 23. међународном Салону урбанизма у Београду у категорији студентских радова са 
завршним Мастер пројектима ''Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца'' 13 студената 
МАС Интегрални урбанизам, ментора наставника Департмана за урбанизам. Рад ''Имплементација 
модела унапређеног пословања за регенерацију централне градске зоне Kрагујевца'', студент Neway 
Abera, ментор доц. мр Јелена Живковић  

2 2010 
 

Тримо награда - Међународна награда за дипломски рад Анђелке Боровић и Милане Алексић 
"Урбанистичко архитектонско решење комплекса националне историје у подножју Калемегдана", ко 
ментор са З. Ђукановић 

3 2010 
 

Међународни конкурс “The Self Sufficient City - Envisioning the habitat of the future“ за архитекте и 
студенте архитектуре, IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia)  - рад студенткиња Грујевски 
Јоване, Делибашић Милице, Драшковић Наташе, Међо Зорице са предмета Студио пројекат 3 – 
урбанизам , ментор Ј. Живковић. Ушао у избор за изложбу и публикацију између 708 конкурсних радова 
из 116 земаља. 

4 2010 Награда Привредне коморе Београда за дипломски рад Анђелке Боровић и Милане Алексић 
"Урбанистичко архитектонско решење комплекса националне историје у подножју Калемегдана", ко 
ментор са З. Ђукановић 
У звању доцента – први изборни период 

5 2008 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 

6 2007 Награда Града Београда за стваралаштво младих  за дипломски рад Милене Делевић - " Урбанистичко 
архитектонско решење насеље за Роме у Београду", ментор  

7 2006 Награда Привредне коморе Београда за дипломски рад Невене Васић "Еколошко насеље Каловита", 
ментор  

8 2006 1. награда у категорији студентских радова на 15. међународном Салону  Урбанизма у Новом Саду за 
дипломски рад Невене Васић "Еколошко насеље Каловита", ментор 

9 2005 1. награда на међународном студентском конкурсу Енергетски примерена архитектура и урбанизам, 
Архитектуријада Будва, Ана Митић 

  У сарадничким звањима 

10 2004 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. 

11 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. 

12 2003 
 

1. награда у категорији студентских радова на 12. Салону  Урбанизма, студенти: Лалицки Урош, Клем 
Ивона,  Костуранов Борис, Љубић Иван, , Метнорски тим:  Бадовинац П., Ралевић, М. , Корица р., Ђукић 
А., Живковић Ј. , Лаловић К. Батало Ј., Петровић С. 

13 2002 3. Награда у категоији студентских радова  на  11.   Салону  Урбанизма, Ниш,   Рад на предмету Урбане 
функције – рекреација , студенти:  Зорица Весић, Срећко Стојкович, Здравко Тривић 

14 1999 3. награда у категорији студентских радова на 8. Салону  Урбанизма у Нишу, студент:  Ненад Катић,  
Метнорски тим: Петровић З.., Живковић Ј., Миловиновић Д 

15 1998 1. награда у категорији студентских радова на 7. Салону  Урбанизма у Нишу, студент: Сава Атанацковић, 
Метнорски тим: Веснић Неђерал Ж., Љубичић З., Мујићчић В. , Живковић Ј. 

2.3.6. Педагошки рад у оквиру ван-наставних активности: програми, пројекти, радионице 

Педагошки рад у оквиру ван-наставних активности кандидаткиња  остварује  ко-руковођењем  
пројектом Public Art Public Space већ 11 година. Овај програм се заснива на оригиналној 
методологији едукације која обједињује рад студената Архтектонског и осталих факултета у 
Београду, међународног менторског тима и локалне заједнице и институција у области 
обликовања и активирања јавних градских простора. У оквиру пројекта су организована бројне 
радионице, годишњи пројекти реализованих интервенција у јавним просторима,  предавања 
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еминентних стучњака, као и међународна конференција „Design and the City“ 2008. године. 
Програм је вишеструко награђиван на Урбанистичком салону, имао је посебну презентацију и 
изложбу у оквиру Салона архитектуре 2004.године, а представљен је и у оквиру Европске 
дигиталне архиве јавних простора - European Archive of Urban Public Space. Формиран је и веб сајт 
који има за циљ ширење знања и искустава у домену обликовања и активирања јавних градских 
простора путем разлчитих форми јавне уметности. 

Поред тога, кандидаткиња је учествовала као предавач и била ментор на 14 међународних и 
националних радионица: 

У звању доцента – други избор период 
• 2014 - Радионица: Стратегија интегралног развоја централне градске зоне Крагујевца, GIZ, Beograd 

• 2014 - Радионица: Use-Re-Use: New Belgrade, у оквиру Бијенала у Венецији, под руководством  
Н.Ћуковић Игњатовић и Д. Игњатовић. Презентација студентских радова  предмета Урбана 
рекреација у оквиру радионице 

• 2010 - Belgrade Waterfront, German Marshal Fund  Transatlantic Cities Forum on Waterfront 
Development, Genoa, Italy, May 20 – 23, 2010., Предавање по позиву  и учешће на Међународном 
форуму и радионици., www.gmfus.org/events/event_view?event.id=205 

У звању доцента – први изборни период 

• 2007 - Радионица „ЕУМ Власина“, менторски рад и предавање по позиву у оквиру радионице 
• 2006 - Радионица „Дом културе у Панчеву“, менторски рад и предавање у оквиру радионице 
• 2006 - “Уређење Сремске улице – позивни конкурс”, PAPS – Public art and public space, 

Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Члан експертског тима СГО Стари Град за израду 
Просторне провере за подручје Сремске улице у Београду, Расписивач Урбанистички Завод 
Београда, Ј.П. 

• 2005 - Радионица и изложба, „Енергетски примерена архитектура и урбанизам“, Архитектуријада 
2005, Будва, менторски рад и предавање у оквиру радионице 

• 2005  - “Архитектура Урбанизам Панчева АУПА”, PAPS – Public art and public space, Архитектонски 
Факултет Универзитета у Београду, Члaн мeнтoрскoг тимa студентским тимовима са Архитектонског 
Факултета  

У сарадничким звањима  
• 2004 - “Београдски Карневал Бродова”, Кoaутoр излoжбe студентских  радова и члaн мeнтoрскoг 

тимa интердисциплинарних тимова студената са Архитектонског и Шумарсрког Факултета и 
Универзитета Уметности у Београду , PaPs – Public art and public space, Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду 

• 2003 – „Кoрaк кa рeци” - 2003, PaPs – Public art and Public space, Пилот пројекат са темом уметничког 
обликовања јавних простора у граду, ментроски рад интердицлиплинарних тимова студената са 
Архитектноског, Шумарског  факултета и Универзитета уметности у Београду. У организацији 
Архитектонског факлутета у Београду рeaлизaциja низa прojeкaтa умeтничкoг oбликoвaњa и 
aктивирaњa jaвних прoстoрa цeнтрaлнe зoнe Бeoгрaдa 12.7.2003, кoaутoр и кo-рукoвoдилaц 
прojeктa PaPs 

• 2003 – „Млади у граду“, АУПА – 10. манифестација Архитектуре и урбанизма Панчева, ментроски 
рад у категорији интердицлиплинарних тимова студената са Архитектонског и Шумарског – 
пејзажна архитектура факултета (III година студија), 

• 2002 - Уређење "Народне баште" у Панчеву, АУПА – 9. манифестација Архитектуре и урбанизма 
Панчева, ментроски рад у категорији интердицлиплинарних тимова студената са Архитектноског и 
Шумарског – пејзажна архитектура факултета (III година студија) 

• 1998 – „Грaдскa пoзoрницa у Сoкoбaњи“, Студeнски кoнкурс, мeнтoрски рaд сa студeнтимa 3 гoдинe 
студиja, члaн жириja 

• 1995 – „Путеви Панчева ка Тамишу», АУПА – 2. стручни скуп Архитектура и урбанизам Панчева, 
Студенска лабораторија, менторски рад са студентима III године студија, Архитектонског и 
Шумарског факултета 

 

 9 

http://www.gmfus.org/events/event_view?event.id=205


 

2.4. Рад у развоју наставе и других делатности високошколске установе 

2.4.1. Ангажовање у факултетским телима и комисијама 

Осим рада у настави, др Јелена Живковић била је веома активно укључена у бројне активности 
Архитектонског факултета везане за развој наставе, као и у другим делатностима ове установе. Као 
најзначајније се истичу следеће функције и ангажовања: 

• 2014 - Координатор рада на Мастер пројекту Мастер Интегрални урбанизам 
• 2014 – Члан Комисије за припрему и спровођење Пријемног испита  Мастер Интегрални урбанизам 
• 2012 – 2014 - Координатор учешћа у настави на Департману за урбанизам 
• 2009 – 2010 - Руководилац Већа основних студија Архитектонског факултета Унивезитета у Београду 

• 2007 -2015 -  Члан Комисије  за студентска питања  
• 2007 – 2009 - Члан Савета Аритектонског факултета Унивезитета у Београду 
• 2005 – 2009 – Члан Комисије за пријеми испит Aрхитектонског факултета у Београду, члан комисије 
• 2003 – 2005 – Члан Комисије за наставу - Представник Катедре за урбанизам и просторно 

планирање за  Реформу наставе Архитектонског факултета према Болоњској декларацији, члан 
Комисије  за наставу 

• 2003 – 2006 - Члан комисије Комисија за нормативну делатност 

2.4.2. Међународна и међууниверзитетска сарадња  

Осим на Архитектонском факултету кандидаткиња је у оквиру националне и међународне 
сарадње са академским институцијама имала ангажовање у спровођењу наставе на једном 
домаћем и једном иностраном факултету, као и у  бројним студентским радионицама у својству 
ментора и предавача: 

У звању доцента – други изборни период 

• 2010 -  Учешће у  изради завршних Мастер радова и раду на Мастер студио пројекту на Faculty of 
Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome; Развој међународне сарадње, 
изложба радова (host prof.  Roberto Cherubini), у оквиру "Erasmus Mundus External Cooperation 
Window Project Basileus" . 

• 2009 – 2010 - Пејзажна архитектура, руководилац изборног предмета на Мастер студијама 
Грађевинско- архитектонског факултета у Нишу 

У звању доцента – први изборни период 

• 2007 - У пролећном семестру 2007 године као руководилац студија и ко-ментор учествовала на 
реализацији заједничке наставе мастер пројекта М5 Архитектонског факултета у Београду  и  
дипломских радова  на Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome, 
руководилац сарадње доц Зоран Ђукановић 

• 2005 - „Recreational and open spaces in Belgrade“ - предавање и радионица Vienna Technical 
University -  Depatment of Ladscape Architecture 

2.4.3. Експертски и професионални ангажман у оквиру Архитектонског факултета 

Као експерт у домену планирања отворених и рекреативних простора Ј.Живковић је била 
ангажована у реализацији професионалних активности  Архитектонског факултета: 

• 2010 -2011 - Члан експертског тима АФ за израду Стратегије просторног развоја Републике Србије и 
Просторног плана Републике Србије, наручилац РПП Влада Републике Србије 

• 2004- 2012 - Истраживачко пословни центар Архитектонског факултета, израда просторних и 
урбанистичких планова и пројеката у својству коаутора 

• 2000 -2015 - Учешће у научно-истраживачким пројектима Министарства за науку Републике Србије  
у својству истраживача и руководиоцаподпројеката 

• 2007 - Члан Националног експертског тима за припрему и потписивање Европске конвенције о 
пределима  као представник Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
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2.5. Учешће у научно-истраживачким пројектима  

Кандидат др Јелена Живковић учествовала је у укупно 3 национална научно-истраживачка 
пројеката које је финасирало Министарство просвете, науке и техношког развоја, од чега је на 2 
пројекта учествовала после избора у звање доцента, а на 2 је била руководилац подпројекта. 
Учествовала је и у укупно 3 међународна научно-истраживачка пројекта, од којих на једном у 
својству руководиоца пројекта. Реч је о следећим пројектима: 

2.5.1 Национални научно истраживачки пројекти 

 У звању доцента – други изборни период  

• 2011 – 2015 - ПРОСТОРНИ, ЕКОЛОШКИ, ЕНЕРГЕТСКИ И ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА НАСЕЉА И 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ - међусобни утицаји; ИАУС, Архитектонски факултет Универзитет у Београду 
.Под пројекат ПП1 : Промена климе као чинилац просторног развоја насеља, природног предела и 
пејзажа.Бр, пројекта TП36035. Пројекат финансира Министарство просвете и науке Републике 
Србије. значај пројекта: национални,Руководилац пројекта: др. Мила Пуцар, Руководилац 
подпројекта: проф. др. Милица Бајић Брковић, Истраживач 

У звању доцента – први изборни период  

• 2005 – 2007 - МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ОБНОВЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈЕ РЕГИЈА (покрајина, округа, општина, 
региона...) СРБИЈЕ, Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије (2005-2007) 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију Републике 
Србије, значај пројекта: национални, руководилац: проф. др. Миодраг Ралевић. Истраживач и 
руководилац подпројеката: Управљање процесима активирања рекреативно-туристичких 
потенцијала простора интегрално са заштитом животне средине 

У сарадничким звањима 

• 2000-2004 - РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ И ЊЕНО УКЉУЧЕЊЕ У ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију Републике 
Србије, значај пројекта: национални,  руководилац: проф. др. Миодраг Ралевић. Истраживач и 
руководилац подпројеката: Отворени рекреативни простори града - део регионалног система 
отворених простора 

2.5.2 Међународни пројекти 

У звању доцента – други изборни период  

• 2011 – 2013 - MEASURING THE NON-MEASURABLE – Mn'M PROJECT –- KEIO University – International 
Keio Institute for Architecture and Urbanism – IKI – Japan – Представља пројекат еко-урбанистичке 
анализе релације између урбаних густина и интензитета. Усмерен је на развој нових теоретских 
приступа урбаном дизајну. Пројектом се преиспитују односи јавног и приватног, квантитативних и 
квалитативних вредности, као и идентификовања, представљања и мерења наизглед не мерљивих 
чинилаца и квалитета које конституишу урбано, урбанитет. Овај пројекат подстиче бољу 
комуникацију "текстуалног и нумеричког", културне и еколошке одрживости. Истраживач 

У звању доцента – први изборни период  

• 2006 – 2009. - PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, 
Specific Support Action (Part E),  научно-истраживачки пројекат ЕУ 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). Истраживач 

• 2003 – 2015. -  Public Арт & Public Space пројекат - 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 програм уметничког обликовања јавних градских простора.- 
Руководилац  пројекта са доц. З. Ђукановићем   
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2.6. Друштвене активности релевантне за развој професије и универзитета и активности 
подршке и унапређења професије 

Ј. Живковић је током рада на Архитектонском факултету у Београду 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.  

Најзначајније друшвене активности које су релевантне за развој професије и јавно деловање 
кандидата обухватају: 

• 2013 -  Члан Надзорног одбора Друштва урбаниста Београда 
• 2010 –  Представник Београда и Србије (са А. Тилингер) на Међународном форуму „Transatlantic 

Cities Forum on Waterfront Development“ (Ђенова, Италија, 2010.) у организацији German Marshal 
Fund-а. Предавање по позиву и учешће на радионици 

• 2009 - Члан жирија 3. Салона пејзажне архитектуре 

• 2008 - Члан Савета за израду Плана генералне регулације Топчидер 
• 2007 - Члан Националног експертског тима за припрему потписивања Европске конвенције о 

пределима 

• 2005 - Члан жирија  1. Салона пејзажне архитектуре 
• 2003 – 2015 – ко-руководилац пројекта Public Art & Public Space Кроз овај програм се, истовремено 

са едукацијом студената и афирмацијом струке и Архитектонског факултета, врши и едукација  
локалних управа и оснаживање грађана у домену деловања на унапређењу квалитета јавних 
простора а програм функционише и као платформа за ширење и размену знања и искустава у 
домену коришћења јавне уметности као средства развоја града. Организована су бројна предавања 
домаћих и страних архитеката и урбаниста и реализована међународна конференција „Design and 
City“ 2008. Године. 

• 2003 – 2004  - Члан Савета и жирија манифестације Архитектура и урбанизам Панчева АУПА 

Поред наведених активности кандидаткиња је била члан жирија у бројним 
студентскиmархитектонско урбанистичким конкурсима; учесник у јавним округлим столовима, 
радио и тв емисијама...  

Одржала је већи број предавања по позиву у организацији Инжењерске коморе, локалних 
самоуправа и невладиних организација која су публикована у целини или изводу. 

Члан  је Савеза архитеката Србије и Удружења урбаниста Србије. 

3. ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ  

3.1. Научне публикације  

Кандидат др Јелена Живковић има 66 објављених радова у свим категоријама како на  
националном, тако и на међународном нивоу. У звању доцента од  2005. године до данас, има 53 
рада објављена резензирана научна рада, а у последњем изборном периоду 33. 

3.1.1. М10 - Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске 
публикације међународног значаја 

   М14 - Монографска студија/поглавље у књизи М12 (монографија међународног значаја) или 
рад у тематском зборнику 

   У звању доцента – други изборни период  
1 М14 2014 Živković J., Djukanović Z.,(2014), Urban Tactics for Waterfront Redevelopment, in:  Devetakovic 

Mirjana, Haas Heinrich ( eds.) Werkzeuge und Methoden fur die urbane Wasserfrontentwicklung 
DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Germany pp.44-47 

2 М14 2014 Djukanović Z., Živković J., (2014) Participatory Intensity, in: Honda S. (ed.) Future Urban 
Intensities, Mn’M edition Tokyo: IKI (International Keio Institute) + flick studio co. Ltd, pp.076-082 , 
ISBN 978-4-904894-17-0 
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3 М14 2013 Djukanovic Z., Zivkovic J. (2013) Density vs Intensity vs Density vs... Case Study of Belgrade,  D. 
Radović (ed.) Intensities in Ten Cities, Tokyo: IKI (International Keio Institute) + flick studio co. Ltd, 
pp.100-108 , ISBN 9784904894064 

4 М14 2012 Djukanovic Z., Zivkovic J. (2012), The Third Belgrade Riverfront, in: Cherubini R.A (ed.) AW_Across 
Waters Il Fiume Riprogettato,Orienta Edizioni, Roma,  pp.7-19, ISBN 978-88-96467-15-2 
У звању доцента – први изборни период 

5 М14 2007 Zivkovic J. Djukanovic Z.,  (2007.) Public art Public Space Project, у Djukanovic Z , Radovic D. (eds.) 
Urbophilia, Belgrade: Faculty of Architecture University of Belgrade, ISBN 978-86-80095-91, pp. 566-
603, рецензија prof. Ross King, проф. Милан Лојаница 

3.1.2. М20 - Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

   M22 - Рад у истакнутом међународном часопису 
У звању доцента – други изборни период  

1 M22 2015 Djukanovic Z., Zivkovic J. (2015) Public Art & Public Space Program: Learning, But Doing! ANNALES-
Anali za istrske in mediteranske studije-Series historia et sociologia. Vol . 25/1, pp. 49-65, Koper: 
Historical Society of Southern Primorska of Koper, ISSN: 1408-5348, UDC 711.16:7.038.54 
(497.11Beograd) 
U  WOS – AHCI 2015  naveden kao: ANNALES-ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE STUDIJE-SERIES HISTORIA ET 
SOCIOLOGIA; Articles in ANNALES, Series Historia et Sociologia, are abstracted and indexed in: Thomson Reuters 
(USA): Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Current Contents / Arts & Humanities; IBZ, Internationale 
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); Sociological Abstracts (USA); Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); 
European Reference Index for the Humanities (ERIH); Elsevier B. V.: SCOPUS (NL). 

M23 -Рад у међународном часопису 
У звању доцента – други изборни период  

2 M23 2014 Djukanovic Z., Zivkovic J., Djukanovic LJ. (2014) Participatory Public Art – A Sustainable Place-Making 
Practice. Nano, Bio And Green – Technologies For A Sustainable Future, SGEM Scientific Papers 
DataBase, Volume: 14/2; pp. 573-581; ISBN 978-619-7105-21-6; ISSN 1314-2704;                                      
DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.074, hi-index 3 in Thomson Reuters, hi-index 5 In Scopus  

3 M23 2010 Zivkovic J. Djukanovic Z. (2010) Small Steps Towards Big Vision: Taking People To The River (Again) in 
Belgrade, PORTUS 20: Between the Sea and the City: new seaside promenades, RETE, Venezia, 2010, 
pp 36-41, ISSN 1825-9561; није категорисан  али јесте међународни часопис. 
М24 - Рад у међународном часопису верификованом посебном одлуком 
У звању доцента – други изборни период  

4 М24 2015 Radosavljević,U.,Đorđević, A., Živković,J. (2015) Business Improvement Districts as a Management 
Instrument for City Center’s Regeneration in Serbia, Facta Universitatis  Series: Architecture and Civil 
Engineering,  vol. 13 (1): 11-22, Niš:University of Niš,  ISNN 0354-4605 
DOI: 10.2298/FUACE1501011R,  UDC 711.523(497.11); 711.4-168(497.11), Категоризација 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

5 М24 2013 Milovanović Rodic, D., Zivkovic, J. & Lalovic, K. (2013). Changing architectural education for reaching 
sustainable future: A contribution to the discussion, SPATIUM, (29): 75-80. ISSN, 1450-569X, SCIndex, 
DOI:10.2298/SPAT1329075M, Категоризација Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја 
НАПОМЕНА: 
Избор у звање доцента је био по уметничко- стручној линији. Радове објављене у 
међународним часописима су према Правилнику замењивале награде на међународним 
конкурсима и излагање на међународним изложбама, што је приказано код листе стручних 
радова кандидата. 

3.1.3. М30 - Зборници међународних научних скупова 

   М32 - Предавање по позиву  са међународног скупа штампано у изводу 
У звању доцента – други изборни период 

1 М32 2013 Živković, J.  (2013). Think Ecologically, Act Incrementally: Savamala, Mixer Festival, 2013 

2 М32 
  

2010 Zivkovic, J.  (2010) ,  Belgrade Waterfront, Предавање по позиву на Међународном форуму и 
учешће у радионици , German Marshal Fund:  Transatlantic Cities Forum on Waterfront 
Development, Genoa, Italy, May 20 – 23, 2010. www.gmfus.org/events/event_view?event.id=205, 
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У звању доцента – први изборни период 

3 М32 2007 
 

Живковић Ј. , Ђукановић З.  (2007), "Културнo-рeкрeaтивни пoтeнциjaли зa рeвитaлизaциjу 
индустриjскoг нaслeđa цeнтрaлнoг Бeoгрaдскoг приoбaљa". Предавање по позиву нa 
међународној кoнфeрeнциjи: Рeкe и индустриjскo нaслeђe - Мoгућнoсти (рe)aктивaциje 
нaпуштeних индустриjских oбjeкaтa у Србиjи: изaзoви и прaксe, Бeoгрaд: КУЛТУРКЛAММEР, 
http://www.kulturklammer.org/view/49 ,   

   М33 -  Саопштење са међународног скупа штампано у целини 
У звању доцента – други изборни период 

4 М33 2014 Radosavljević, U., Lalović, K. & Živković, J. (2014) „Urban Management Model in the Implementation 
of Strategic Projects in Serbia“- Proceedings of International Symposium – Research & Design for 
Industry. Belgrade: IIPP, 2014, pp. 242-254 (ISBN 978-86-84231-35-4) 

5 М33 2013 Djukanovic Z., Zivkovic J. (2013)  Participatory intensity,  Book of proceedings: International 
Symposium  Mn’M : Measuring the non-Measurable, Tokyo: Кeio University Hiyoshi&Yagami Campus, 
pp.144-150  

6 М33 2012 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) 

7 М33 2012 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) 

8 М33 2012 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 

9 М33 2012 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 
652-662 

10 М33 2011 Lalovic K., Zivkovic J. Radosavljevic U. (2011) Urban Governance Challenges In Planning And 
Implementation Of Climate Change Adaptation And Mitigation Measures, Book of Proceedings: 
International Academic and Professional Conference "Architecture and Urban Planning, 
CivilEngineering, Geodesy - past, present, future", Arhitektonsko-građevinski fakultet u Banja Luci, 
BanjaLuka, pp. 2333-345, ISBN  978-99955-667-7-7, COBISS.BH-ID 2399512 

11 М33 2011 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“, 
Arhitektonsko-građevinski fakultet u Banja Luci, BanjaLuka, pp 1263-275, ISBN  978-99955-667-7-7, 
COBISS.BH-ID 2399512 

12 М33 2011 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, COBISS.SR-ID 
266377991 

13 М33 2011 Lalovic K., Zivkovic J. (2011) Redefining The Approach To Structuring Information Support Climate-
Conscious Behaviour In Urban Areas, I International Conference : Ecology of Urban Areas 2011, Ecka, 
pp 424-435, ISBN 978-86-7672-145-0, COBISS.SR-ID 266377991 
У звању доцента – први изборни период 

14 М33 2009 Vasiljevic N. Zivkovic J.., (2009) A New Approach To Landscape In The Spatial Development Strategy 
Of Serbia – A Step Toward Implementation Of European Landscape Convention, међународни 
научни скуп "Регионални развој, просторно планирање и стратешко управљање" "Regional 
Development, Spatial Planning And Strategic Governance",вол.2.ед. Игор Марић, Саша Милијић,  
предавање на секцији, саопштење штампано у целини ,IAUS, Србија, Београд, 2009.,pp. 197-216 
ISBN 978-86-80329-60-4, УДК 711(497.11), УДК 502.15 (497.11) 

15 М33 2007 Zivkovic J.,. (2007), "The role of medium and technology in perception, recognition and presentation 
of urban open space qualities", International Conference Proceedings: Landscape architecture and 
new technologies, Drama: TEI Kavala, pp. 157-168, ISBN 978-960-363-027-2 

16 М33 2007 Васиљевић Н. Тутунџић А. Цвејић Ј., Живковић Ј., (2007), Европска конвенција о пределима- 
искуства примене, међународни научно стручни скуп: Планска и нормативна заштита 
простора и животне средине, Палић 

17 М33 2005 Ђукановић З., Живковић Ј., Лаловић К., Вуковић С.Cohen Ch. (2005), Public art Public Space 
project.,зборник радова са конференицје: II Euroregional  conference- Danubius Design: inovation 
and tradition, Belgrade: University of Arts, pp. 147-152,ISBN 86-80029-36-X 
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У сарадничким звањима 

18 М33 2004 Zivkovic J., Djukanovic Z., Lalovic K. (2004)“Developing ICT Tools For Public Participation In Public 
Spaces Improvement Process- Public Art & Public Space (PAPS)  Belgrade Pilot Project results ”, 
International Conference Proceedings:CORP 2004, 8TH International symposium on ICT and planning 
and impacts of ICY on physical space, Wien, Austria, Vienna University of Technology, Vienna , pp 
373-378, ISBN86-907727-0-7 

19 М33 2004 Lalovic K. , Zivkovic J., Djukanovic Z., (2004) “Building the ICT fundament for local E-government in 
Serbia - Municipality of Loznica example”,  International Conference Proceedings: CORP 2004, 8TH 
International symposium on ICT and planning and impacts of ICТ on physical space, Wien, Austria, 
Vienna University of Technology, Vienna,  pp. 385-391, ISBN86-907727-0-7 

20 М33 1996 Zivkovic J., Djukanovic Z., Lalovic K. (1996.)’’Oppening of open spaces’’, International Conference 
Proceedings ’’Architecture and urbanism at the turn of the III millennium’’ - volume 1, Faculty of 
Architecture, Belgrade, pp. 225-228  

   М 34 - Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 
У звању доцента – први изборни период 

21 М34 2007 Đukanović Z., Živković J., Bobić A., Vuković S., (2007) Public Art and Public Space, in Erzen, Jale Nejdet 
(Ed). XIITH International Congress Of Aesthetics  - Ankara : Sanart 

   М 35 -  Ауторизована дискусија са међународног скупа 
У звању доцента –други изборни период 

22 М35 2013 Zivkovic J. Djukanovic Z.(2013) Urban Tactics for Waterfront Redevelopment: The Belgrade Case, 
International workshop: Methods and Tools for Urban Waterfront Development  , DAADGermany 

3.1.4. М40 - Националне монографије, тематски зборници, лекс. и картографске публикације...  

   М 42 - Монографија националног значаја 
У звању доцента – први изборни период 

1 М42 2008 Ђукановић З, Живковић Ј., (2008.) Public art and placemaking / Уметност и креирање места: 
студија случаја Градска општина Стари Град;;  Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 
Београд; ISBN 978-86-7924-012-5; (bilingual - english – serbian ; 115 стране), рецензенти: проф. 
Чедомир Васић, проф. др. Р.Динуловић - ПРАКТИКУМ* 

   М45 - Монографска студија или поглавље у  књизи М42 
У звању доцента – други изборни период 

2 М45 2013 Ђукановић З., Бобић А., Вуковић С., Живковић Ј., Ђерић А. (2013) Уметност у јавном простору: 
експертска студија просторне провере ужег градског језгра Ужица за потребе уметничке 
продукције у јавном простору; Београд: Academica – академска група; ISBN 978-86-88835-01-5 

3 М45 2013 Живковић Ј., Васиљевић Н. (2013) Предео као концептуални оквир одрживе архитектуре и 
урбаног дизајна, у А. Никезић ( ур.) Предео игре - Кошутњак , Београд: Архитектонски факултет, 
стр.26-42, ISBN 978-86-7924-116-0  

4 М45 2012 Живковић Ј., Лаловић К. Миловановић Родић Д.(2012) Мултифункционалност отворених 
простора у контексту прилагођевања градова климатским променама, у Бајић Брковић М. (ур.) 
Климатске промене, националне политике и локални развој, Београд: Архитектонски факултет 
Унивезитет у Београду, ISBN 978-86-7924-100-9 

5 М45 2013 Живковић Ј., Миловановић Родић Д. (2013), Климатски сензитиван дизајн јавних простора као 
фактор квалитета туристичке дестинације у: Лаловић К., Радосављевић У. (ур.) Савремени 
приступи урбаном дизајну за одрживи туризам Србије, Београд: Универзитет у Београду - 
Архитектонски факултет, стр.135-159,  ISBN 978-86-7924-064-4  

6 М45 2013 Ђукановић З., Бобић А., Живковић Ј., Вуковић С. (2013), Public art у функцији одрживог развоја 
туризма: PAPS методологија; у: Лаловић К., Радосављевић У. (ур.) Савремени приступи 
урбаном дизајну за одрживи туризам Србије, Београд: Универзитет у Београду - Архитектонски 
факултет, стр.193-233,  ISBN 978-86-7924-064-4  

7 М45 2010 Живковић Ј., Васиљевић Н. (2010). Предео и одрживи просторни развој Србије, у Бајић Брковић 
М. (ур.), Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Београд: Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду, стр.123-157,  ISBN 978-86-7924-035-4,  
У звању доцента – први изборни период 

8 М45 2008 Живковић Ј., Ђукановић З. (2008). Графити, јавни простор, Београд, поглавље у монографији, у: 
Љубинковић В., Београд иза графита - улична уметност у Београду, Београд: Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду, у штампи 
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9 М45 2006 Живковић Ј. (2006). Еколошке и функционалне основе интегралног планирања отворених 
рекреативних простора града и регионалног система отворених простора, у: Ралевић М., Ступар 
А. (ур.) Полазишта и принципи регенерације региона Србије, Архитектонски факултет, Београд, 
стр. 115-155, ISBN 86-80095-89-3 
У сарадничким звањима 

10 М45 2004 Живковић Ј. (2004), Истраживање могућности развоја мрежа рекреативних простора 
Крагујевца, у: Ралевић М. (ур.) Крагујевац-средиште Шумадијске регије, услови, принципи и 
могућности развоја, Београд: Архитектонски факултет, pp. 145-182, ISBN 86-80095-61-3, 

11 М45 2003 Живкoвић Jeлeнa, (2003), Грaдскe рeчнe oбaлe: eкoлoшки знaчaj и рeкрeaтивнa функциja, у: 
Ралевић М. (ур.) Рeгиoнaлизaциja прoстoрa Србиje – стрaтeшки пут укључeњa у eврoпскe 
интeгрaциoнe прoцeсe 2, Aрхитeктoнски фaкултeт 

   М49 -  Уређивање научне монографије, публикац. националног значаја 
У звању доцента – други изборни период 

12 М49 2015 Ђукановић ,З.,Живковић, Ј. (уредници) (2015) Вино- град, Београд: Архитектонски факултет, 
ISBN 978-86-7924-147-4 

3.1.5. М50 – Часописи националног значаја 

   У звању доцента – други изборни период 

1 M51 
 

 

2015 
 

Живковић, Ј., Радосављевић, У. и Миловановић Родић, Д. (2015) Интегрални приступ 
прилагођавању градова климатским променама употребом инструмената дизајна отворених 
простора, ECOLOGICA, Vol. 22, No 77., pp. 109 – 117, UDC: 551.582/.583 
У сарадничким звањима 

2 M53 1996 Група аутора  (1996) Студентска лабораторија - Путеви Панчева ка Тамишу, СВЕСКЕ: 
књижевност-уметност-култура, Архитектура и урбанизам Панчева’96 - ванредни број, Панчево: 
Заједница књижевника Панчева - Удружење архитеката и урбаниста Панчева, стр 114-160 , 
Часопис је од 2008. године у категорији М53. У време публиковања радова није постојала 
категоризација часописа аналогна данашњој 

 
3.1.6. М60 – Зборници скупова националног значаја 

   М 61 - Предавање по позиву са скупа  националног значаја штампано у целини  
У звању доцента – први изборни период 

1 М61 2007 Живковић, Ј. (2007), Власинско језеро са приобаљем :Потенцијали и ограничења за развој 
туризма и рекреације, Научно-стручни скуп: Еколошки урбани модели Власина 2007,  Општина 
Сурдулица, Сурдулица, 2007, pp 100-122, ISBN 86-907727-2-3, предавање по позиву 

   М 62 - Предавање по позиву са скупа  националног значаја штампано у изводу 
У звању доцента – први изборни период 

2 М62 2006 Живковић, Ј., (2006), Просторне мере и концепти за смањење негативних и увећање позитивних 
утицаја на животну средину у градовима: подршка изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину, стручни скуп: Примена закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, Инжењерска комора, Београд 

   М 63  - Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини 
У звању доцента – први изборни период 

3 М63 2008 Ђукановић, З., Живковић Ј, Бобић А., Вуковић С.(2007) Уметност у јавном простору, у Р. 
Богдановић (ур.) Научно стручни скуп: Нова урбаност, глобализација, транзиција, Друштво 
урбаниста Београда, Београд 

4 М63 2007 Живковић Ј., (2007.) Основе и принципи планирања простора за рекреацију и спорт у насељима 
у Србији, у Јанић М. Миљевић М, Ралевић М.: Национални експертски састанак Ка 
стратегији просторног и урбаног развоја Републике Србије, Републичка агенција за 
просторно планирање Републике Србије, Београд, стр. 114-120 , ISBN 978-86-86977-00-7 

5 М63 2006 Живковић Ј., (2006.) Рекреација и туризам у функцији ревитализације градских речних 
приобаља, научно стручни скуп: Реконструкција и ревитализација града, Друштво урбаниста 
Београда, pp. 347-357, ISBN 86-907727-2-3,  

6 М63 2006 Живковић Ј., ет ал. (2006.) Истраживање потенцијала за унапређење и ревитализацију 
отворених јавних простора на примеру подручја Сремске улице у Београду, научно стручни 
скуп: Реконструкција и ревитализација града, Друштво урбаниста Београда, pp. 435-444,  ISBN 
86-907727-2-3,  
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7 М63 2005 Живковић Ј., (2005.) Планирање рекреативних простора као фактора заштите и афирмације 
природних вредности у граду, зборник радова са симпозијума: Планирање и развој градова и 
региона, Удружење урбаниста Србије, Београд, pp. 274-283,  ISBN 86-84275-07-1,  

8 М63 2005 Живковић Јелена,(2005), Просторно-функционални фактори и потенцијали развоја туризма и 
рекреације у насиљима Калуђерске баре, Шљивовица, Соколина и Ослуша на Тари, зборник 
радова са научног скупа: 100 година туриѕма на планини Тари, Општина Бајина Башта, 2005, 
pp. 477-492 , ISBN 86-80029-36-X, УДК 380.8(497.11)(23),  

9 М63 2005 Живковић Ј., (2005) Дефинисање квалитета отворених простора у граду, Зборник радова са 
симпоз.: Урбани дизајн, Друштво урбаниста Београда,Београд,стр 89-100, ISBN86-907727-0-7   

10 М63 2005 Живковић Ј., Ђукановић З. Лаловић К., Вуковић С. Choen Ch.,(2005) Едукација у урбаном дизајну: 
пројекат Public art Public Space, Зборник радова са симпозијума: Урбани дизајн, Друштво 
урбаниста Београда, Београд, 2005.pp 203-214 , ISBN86-907727-0-7, национални научни скуп 
У сарадничким звањима 

11 М63 2004 Ђукановић З. Живковић Ј., Лаловић К., (2005) Могућности примене ИКТ алата у процесу 
унапређења јавних градских простора, Зборник радова са симпозијума: Урбани дизајн, Друштво 
урбаниста Београда, Београд, 2005. pp 225-230, ISBN86-907727-0-7,  

12 М63 2004 Лаловић К, Живковић Ј, Ђукановић З. (2004), Инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнa инфрaструктурa 
кao oснoв eфикaснe и eфeктивнe jaвнe упрaвe,  Збoрник рaдoвa сa кoнфeрeнциje : Плaнирaњe и 
рaзвoj инфрaструктурe, Удружeњe урбaнистa Србиje, pp. 235-241 

13 М63 2002 Живковић Ј., (2002), Oтвoрeни рeкрeaтивни прoстoри грaдa кao дeo рeгиoнaлнoг систeмa 
oтвoрeних прoстoрa - прoстoрнo-физичкa вeзa, Збoрник рaдoвa са конференције:  
Рeгиoнaлизaциja Србиje и Црнe гoрe – пут у eврoпскe интeгрaциoнe прoцeсe, Удружeњe 
урбaнистa Србиje, Бeoгрaд pp.  215-220, 

14 М63 1998 Живковић Ј., Ђукановић З. Лаловић К, (1998.)"Oтвoрeни рeкрeaтивни прoстoри eкoлoшких 
стaмбeних зajeдницa’’ ,збoрник рaдoвa сa кoнфeрeнциje ’Унaпрeђeњe стaнoвaњa 98’’, 
Aрхитeктoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Бeoгрaд, pp.  63-68.,   

15 М63 1997 Живковић Ј., Ђукановић З. Лаловић (1997) К’’Dabie - back to the Future’’’,, збoрник рaдoвa ’са 
научно-стручног скупа ’Грaдoви нa вoди’’, Кoмуникaциje 97, ЦEП-Цeнтaр зa плaнирaњe урбaнoг 
рaзвoja, Бeoгрaд., pp.112-113 

16 М63 1997 Лаловић К, Ђукановић З., Живковић Ј. (1996) "Мeхaнизми дoлaскa дo крoвa нaд глaвoм", 
збoрник рaдoвa са нaучнo стручног скупа "Прoгрaми и прojeкти рaзмeштaja изгрaдњe нaсeљa и 
oбjeкaтa зa избeглицe" , Aрхитeктoнски фaкултeт Униврзитeтa у Бeoгрaду, Бeoгрaд,pp.41-49 

3.1.7. М70 - Магистарске и докторске тезе 
1 М71 

 
2015 Живковић, Ј. (2015) Концепт интегрисане рекреације и могућности примене у условима развоја 

градова Србије,  непубликована докторска дисертација, Универзитет у Београду Архитектонски 
факултет 

2 М72 2000 Живковић Ј. (2000) Утицај еколошких захтева на обликовање отворених рекреативних 
простора у граду, непубликована Магистарска теза, Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду 

3.2. Стручне публикације 

Стручним  публикацијама су обухваћени радови према номенклатури Министарства за науку (М80 
- техничка и развојна решења и М90 – патенти ауторске изложбе и тестови) као и публикације које 
се разматрају при избору у наставна звања ( Радови у стручном часопису; Уџбеници, практикуми, 
збирке задатака, мултимедијални садржаји са рецензијом...; Остале стручне публикације) 

3.2.1. М80 - Техничка и развојна решења 
 У звању доцента – други изборни период 

2010 М84 - Концепт просторног развоја Републике Србије, Студијско-аналитичка основа, Тематска свеска: Вредности 
предела и физичке структуре насеља Србије као елементи културе и идентитета,  Просторни план 
Републике Србије, коаутор са Васиљевић Н., http://195.250.98.80/media/New%20Folder/STRATEGIJA,PRRS.pdf, Тип:  Израда 
експертиза за ППРС прихваћених на националном нивоу; Наручиоци и корисници резултата: РААП, Министарство животнe 
срединe и просторног планирања Републике Србије  Почетак примене: 2010, Одговорно лице: Милица Бајић Брковић, 
Техничке карактеристике: Просторни план Републике Србије, Технолошке могућности: експертиза "Вредности предела и 
физичке структуре насеља Србије као елементи културе и идентитета" за Просторни план Републике Србије, 
Реализатори резултата: Архитектонски факултет Универзитета у Београду; www.rapp.gov.rs, 
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3.2.2. М90 – Патенти, ауторске изложбе, тестови 
 

2010 

У звању доцента – други изборни период 

М93 -Студија програмско- просторних могућности развоја индустријске зоне у Пироту. Ауторски тим: Ксенија Лаловић, 
Петар Арсић, Марија Маруна, Јелена Живковић, Архитектонски факутлет Универзитета у Београду. Наручилац: 
Канцеларија за Локални економски развој општине Пирот под покровитељством Министарства за економски и 
регионални развој 

3.2.3. Радови у стручном часопису 
  У звању доцента – први изборни период 

2006 Живковић Ј., (2006), Oзначавање квалитета граедског простора, у публикацији: Пројекти визуелних 
уметности,  Центар за културу Панчево и Галерија савремених уметности, Панчево,  стр. 126-135, ISSN 1451-
804X  
У сарадничким звањима 

2002 Живкoвић Ј.eт aл. (2002) Пaрк нaрoднa бaшт a- прoстoр интeгрaциja, у публикацији Архитектура и урбанизам 
Панчева, Панчево: АУПА стр 53-54 

3.2.4. Уџбеник, практикум, збирка задатака или поглавње у публикацији те врсте са више аутора 
  У звању доцента – други изборни период 

2015 Живковић, Ј. (2015) «Теорија урбаног дизајна – практикум , Београд: Архитектонски факултет;    ISBN 978-86-
7924-148-1.ПРАКТИКУМ (са рецензијом)  за предмет Теорија урбаног дизајна Мастер Архитектура и Мастер 
интегрални урбанизам – штампана и електронска верзија (мултимедијални садржај) , рецензент: др Ксенија 
Лаловић 

2010 Живковић, Ј. (2010) Семинар Просторни и одрживи развој – практикум,  штампана и електронска верзија, 
интерна публикација Архитектонски факултет Универзитет у Београду 
У звању доцента – први изборни период 

2008 Djukanovic  Z, Roberto A. Cherubini, Zivkovic J., (2008)  „Citta,Fiumi, Margini Fluviali - Roma Belgrado“; Istituto 
Italiano di Cultura Di Belgrado; Belgrade; 2008; ISBN 978-86-907929-3-1  - стручна монографија - практикум за рад 
у Мастер студију архитектура 

2008 Ђукановић З, Живковић Ј., Бобић А., (2008) Multitasking - Public Space 4 Public Art, Градска општина Савски 
Венац; Београд; ISBN 978-86-87527-00-3; (95 страна) – - стручна монографија - практикум за рад у настави на 
предмету Уметност у јавним градским просторима – основне студије АФ 

Напомена – поред наведених стручних публикација – као рецензирани практикум користи се 
монографија М42 Ђукановић З, Живковић Ј., (2008.) Public art and placemaking / Уметност и креирање 
места: студија случаја Градска општина Стари Град;;  Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 
Београд; ISBN 978-86-7924-012-5; (bilingual - english – serbian ; 115 стране), рецензенти: проф. Чедомир Васић, 
проф. др. Р.Динуловић 

3.2.5. Остале стручне публикације  
  У звању доцента – други изборни период 

2014 Živković, J. (2014) Use-Re-Use: New Belgrade’s Open Spaces, In: N.Ćuković Ignjatović & D.Ignjatović (Eds.) Use-Re-
Use: New Belgrade, Belgrade: University of Architecture Faculty of Belgrade, pp.53-57. ISBN 978-86-7924-123-8 

2010 Живковић J., Невена Васиљевић Н. (2010) Тематска свеска: "Вредности предела и физичке структуре насеља 
Србије као елементи културе и идентитета",Концепт просторног развоја Републике Србије, Студијско-
аналитичка основа, Просторни план Републике Србије, www.rapp.gov.rs, 
http://195.250.98.80/media/New%20Folder/STRATEGIJA,PRRS.pdf 
У сарадничким звањима 

1996 Живковић Ј. , Лаловић К., Ђукановић З., (1996) "Dabie - Back to the future", The 6th International Plein Air 
Architectural Confrontation - Szczecin ’96, Szczecin : Association of Polish Architects 

3.2.6. Приказ радова у часописима националног значаја 

2010 Приказ књиге Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији,  Милица Бајић-Брковић (ур), Ева 
Ваништа-Лазаревић, Нађа Куртовић-Фолић, Јелена Живковић, Невена Васиљевић, Ксенија Петовар, Весна 
Јокић, Петар Митковић, Љиљана Василевска, Ђорђе Милић, Зоран Никезић, Данијела Миловановић Родић, 
Ксенија Лаловић: Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет, Београд, 
Архитектура и урбанизам, 2010, бр. 30, стр. 75-78. 

 

 18 

http://www.rapp.gov.rs/
http://195.250.98.80/media/New%20Folder/STRATEGIJA,PRRS.pdf


4.0 СТРУЧНИ РАД: студије, планови, пројекти, конкурси, изложбе, награде 

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 који представљају додатна јавно верификована стручна и уметничка 
остварења са признатим резултатима у периоду после избора у звање доцента. 

4.1  Урбанистичке студије 

  У звању доцента – други изборни период 
1 2010 Студија програмско просторних могућности развоја индустријске зоне у Пироту. Ауторски тим: Ксенија 

Лаловић, Петар Арсић, Марија Маруна, Јелена Живковић, Архитектонски факутлет Универзитета у Београду. 
Наручилац: Канцеларија за Локални економски развој општине Пирот под покровитељством Министарства за 
економски и регионални развој, 2010 
У звању доцента – први изборни период 

2 2008 Могућности коришћења и уређења приобаља у оквиру "Интегралног пројекта развоја, заштите и 
експлоатације тока ријеке Босне на дијелу између Добија и Модриче, аутори  Живковић Јелена, 
Бојковић Душан, Делевић Милена,   наручилац: TECHNOR ENERGY, 2008 

3 2007 Студија „Јавна уметност и креирање места – Студија случаја – Београд, Градска Општина Стари Град“ 
Наручилац: Скупштина општине Стари град, Београд, 2007  

4 2006 Студија просторних могућности активирања јавних градских простора и примене Public art -a у Ужицу,  
аутори: Ђукановић З. Бобић А. Живковић, Ј., Стеван. В, наурчилац : ACADEMICA, Ужице, 2006. 

5 2006 Студија урбаних просторних потенцијала подручја Сремске улице, Аутори: Ј. Живковић, А. Бобић, З. 
Ђукановић, У. Радосављевић, М. Јевтић. Наручилац: Г. Београд, Г.О. Стари град и Урбанистички завод 
Београда, PAPS, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2006 

  У сарадничким звањима 
6 2003 Студиja рaзвojних мoгућнoсти Крaгуjeвцa, "Истрaживaњe мoгућнoсти рaзвoja мрeжa рeкрeaтивних 

прoстoрa Крaгуjeвцa", Aрхитeктoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Бeoгрaд, Нaручилaц: 
Скупштинa oпштинe Крaгуjeвaц, 2003 

7 1998 Студија просторно - функционалних могућности изградње стамбених капацитета у делу блока 32 у 
Новом Београду, Аутори: Зоран Ђукановић, Ксенија Лаловић, Јелена Живковић, Наручилац: Фондација за 
решавање стамбеног питања младих научних радника Универзитета у Београду, 1998 

8 1996 Студија просторно - програмских могућности изградње стамбених капацитета у делу блока 32 у Новом 
Београду, Аутори: Зоран Ђукановић, Ксенија Лаловић, Јелена Живковић, Наручилац: Фондација за 
решавање стамбеног питања младих научних радника Универзитета у Београду, 1996 
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4.2 Просторни и урбанистички планови 

  У звању доцента – други изборни период 
1 2014      План генералне регулације Соко Бање, члан експертског тима, Обрађивач: Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду, Наручилац:С. О. Соко Бања,  план усвојен 

2 2012 Генерални урбанистички план Пожаревца, Архитектонски факултет Универзитет у Београду, 
Истраживачко-пословни центар, аутор сектора, '' Рекреација и спорт' и " Систем зеленила", Обрађивач: 
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Пожаревац, план усвојен 

3 2012 Усклађени Просторни план Општине Сурдулица. Руководилац: Митровић, Б.  аутор сектора  ''Туризам и 
рекреација''.  Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Сурдулица. 
План усвојен. 

4 2012 Усклађени План генералне регулације Сурдулице. Руководилац: Митровић, Б. '' Рекреација и спорт' и " 
Систем зеленила", Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду. Наручилац: С. О. 
Сурдулица. План усвојен. 

5 2010 Просторни план Републике Србије, ко-аутор сектора "Заштита, уређење и развој предела" са мр. 
Невеном Васиљевић, Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, РАПП, Наручилац : 
Влада Републике Србије 

6 2010 План за туристичко активирање Голубачке тврђаве,  Интегрални стратешки план просторног и социо-
економског развоја , 2010, план усвојен, Обрађивач, GTZ-KWD и Универзитет у Београду Архитеконски 
факултет , Руководилац, Урош Радосављевић, наручилац: Општина Голубац, консултант 

7 2009 Стратегија просторног развоја Републике Србије, Члан ауторског тима, ко-аутор сектора "Квалитет 
предела и физичке структуре насеља као елементи културе и идентитета" са мр. Невеном Васиљевић, 
Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, РАПП, Наручилац : Влада Републике 
Србије,   
У звању доцента – први изборни период 

8 2009 План генералне регулације Сурдулице, Члан ауторског тима, аутор сектора ''Рекреација и 
спорт'',Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Сурдулица план 
усвојен 

9 2009 План детаљне регулације 3. месне заједнице Жарково– Јулино Брдо, Члан ауторског тима, Обрађивач: 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду Координатор: Урбанистички завод Београда, план 
усвојен 

10 2008 Генерални план Бојника, Члан ауторског тима, сектор "Рекреација и спорт", Обрађивач: Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Бојник,  план усвојен 

11 2008  
 

Генерални план Костолца, члан експертског тима, Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у 
Београду, Наручилац: С. О. Пожаревац,  план усвојен 

12 2008 
 

Генерални план Соко Бање, члан експертског тима, Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у 
Београду, Наручилац:С. О. Соко Бања,  план усвојен 

13 2008 
 

План генералне регулације Топчидер, Члан савета, аутори: Јелена Јовић и Весна Владисављевић, 
Урбанистички завод Београда, наручилац Град Београд,  план усвојен  

14 2007 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 

15 2007 План генералне регулације Бањска, Члан ауторског тима, аутор сектора "Рекреација и спорт", 
Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Бојник,  
план усвојен 

16 2007 
 

План детаљне регулације локалитета Сребрнац на Копаонику у општини Брус, Члан експертског тима , 
Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, наручилац: Дирекција за грађевиснко 
земљиште и путеве Општине Брус,  план усвојен 

17 2007 
 

План детаљне регулације локалитета Јарам на Копаонику у општини Брус, Члан експертског тима, 
Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду наручилац: Дирекција за грађевиснко 
земљиште и путеве Општине Брус,  план усвојен 

18 2007 Просторни план Општине Уб, Члан експертског тима, Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета 
у Београду, Наручилац : Скупштина Општине УБ,  план усвојен 

19 2007 
 

Просторни план Општине Голубац, члан експертског тима,  Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Голубац,  план усвојен 

20 2007 Детаљни урбанистички план Бечића, консултант,  ''Рекреација и туризам'', Обрађивач: Архитектонски 
Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора,  
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4.3. Урбанистичка решења и пројекти  

  У звању доцента – други изборни период 

1 2011 Идејно, програмско, урбанистичко-архитектонско решење за десну страну савског приобаља у потезу од 
Бранковог моста до ушћа Топчидерске реке са посебном, детаљнијом разрадом прве фазе потеза од 
Бранковог Моста до Старог Трамвајског Моста, за потребе изградње и уређења рекреативних садржаја 
са другим комплементарним пратећим садржајима и опремом, у циљу уређења и активирања простора 
за јавно коришћење; Аутори:  Зоран Ђукановић, Александар Бобић, Јелена Живковић и други, 
Наручилац: Скупштина Општине Савски Венац, Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду; 2011 

  У сарадничким звањима 

2 2003 Пaрк у блoку 2 нa Нoвoм Бeoгрaду, идejнo рeшeњe рeкoнструкциje пaркa у ул Пaрискe кoмунe нa Нoвoм 
Бeoгрaд, Aутoр: Jeлeнa Живкoвић 

3 2003 Рeкрeaтивни кoмплeкс ФМП, прoгрaмскo-прoстoрни кoнцeпт рeкрeaтивнoг кoмплeксa ФМП, Jулинo 
брдo, нaручилaц: ФМП, Aутoри: Мaркo Сaвић, Jeлeнa Живкoвић  

4 2003 СПOРТСКИ КOМПЛEКС клубa Cherokee, бaрa Рeвa, прoгрaмскo-прoстoрни кoнцeпт рeкрeaтивнoг 
кoмплeксa клубa cherokee, нaручилaц: клуб cherokee, Aутoри: М. Сaвић, J. Живкoвић , В.Лaлoвић 

5 1998 ’’Нoвa прoфeсoрскa кoлoниja’’ у блoку 32 : Идejни  урбaнистички прojeкaт ; Идejни aрхитeктoнски 
прojeкaт зa oбjeктe/блoкoвe Т1A и Т1Б; Кoнсaлтинг у изрaди глaвнoг прojeктa зa oбjeктe/блoкoвe Т1A и 
Т1Б, 90.000 м2 кoриснe пoвршинe, Инвeститиoр: Фoндaциja зa рeшaвaњe стaмбeнoг питaњa млaдих 
нaучних рaдникa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду; Aутoри: Зoрaн Ђукaнoвић, Jeлeнa Живкoвић, Ксeниja Лaлoвић 

21 2007 Детаљни урбанистички план приобаља Будве, консултант,  ''Рекреација и туризам'', Обрађивач: 
Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Будва, Р. Црна Гора, план усвојен 

22 2006 Просторни план Општине Сурдулица, Члан ауторског тима, аутор сектора  ''Туризам и рекреација'', 
Обрађивач: Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Сурдулица,  план усвојен 

23 2006 Просторни план општине Лозница, Члан ауторског тима, аутор сектора "туризам и рекреација", 
Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Лозница,  
план усвојен 

24 2006 Генерални план општине Лозница, аутор сектор "Рекреација и спорт", "Систем зеленила", Обрађивач: 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Скупштина Општине Лозница,  план 
усвојен 

25 2006 План генералне регулације насеља Калуђерске Баре на Тари Члан ауторског тима, аутор сектора 
"Туризам, рекреација и спорт", Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац 
: Oпштинa Бajинa Бaштa, J.П. Нaциoнaлни пaрк Тaрa,  план усвојен 

26 2006 План генералне регулације насеља Рачанска Шљивовица на Тари Члан ауторског тима, аутор сектора 
"Туризам, рекреација и спорт", Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 
Наручилац: Oпштинa Бajинa Бaштa, J.П. Нaциoнaлни пaрк Тaрa,  план усвојен 

27 2006 План генералне регулације насеља Сококлина на Тари Члан ауторског тима, аутор сектора "Туризам, 
рекреација и спорт", Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Oпштинa 
Бajинa Бaштa, J.П. Нaциoнaлни пaрк Тaрa,  план усвојен 

28 2006 План генералне регулације насеља Ослуша на Тари Члан ауторског тима, аутор сектора "Туризам, 
рекреација и спорт", Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Наручилац : Oпштинa 
Бajинa Бaштa, J.П. Нaциoнaлни пaрк Тaрa,  план усвојен 

29 2006 
 

План општег уређења приобаља Голупца, члан експертског тима, Обрађивач: Архитектонски Факултет 
Универзитета у Београду, Наручилац: С. О. Голубац  

  У сарадничким звањима 

30 2004 Гeнeрaлни плaн oпштинe Лазаревац, Члан ауторског тима, аутор сектора " Рекреација и спорт" и "Систем 
зеленила",  Oбрaђивaч: Дирекција за изградњу Лазаревца, Нaручилaц : Скупштинa Oпштинe Лaзaрeвaц,  
план усвојен 

31 2000 Регулациони план за Блок 32 у Новом Београду, Аутори просторно – програмског концепта: Зоран 
Ђукановић, Ксенија Лаловић, Јелена Живковић, Обрађивач: Урбанистички завод Београда, план усвојен 

Примењена оригинална методологија интегралног планирања простора за туризам, рекреацију и спорт и система 
зеленила  Ј. Живковић у следећим плановима у којима није аутор: 1) Генерални урбанистички план града Ужица до 
2020. Годинe (2011), 2) План Генералне Регулације Зоне 5 У Врању (2013), 3) План Генералне Регулације Зоне 5 У 
Врању (2011)4) План генералне регулације градског насеља Рача (2012),5) План генералне регулације насеља 
Перућац. (2012),6) План Генералне Регулације Насеља Велика Плана, 7) Просторни план општине Лебане , 
8)Просторни план јединице локалне самоуправе Куршумлија 
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4.4. Архитектонски пројекти 

  У сарадничким звањима 

1 1999 Стaмбeнo - пoслoвни oбjeкти >т1a и т1б< у нaсeљу ’’нoвa прoфeсoрскa кoлoниja’’ у блoку 32  у Нoвoм 
бeoгрaду; aрхитeктoнскo рeшeњe и глaвни прojeкaт; Aутoри: З.ђукaнoвић, К. Лaлoвић, J. Живкoвић; 
Инвeститoр: Фoндaциja зa рeшaвaњe стaмбeнoг питaњa млaдих нaучних рaдникa Унивeрзитeтa у 
Бeoгрaду; oбjeкaт/блoк Т1б рeaлизoвaн 

2 1994 Кућa зa oдмoр у Ерaцимa, Луштицa, Идejни  и извoђaчки прojeкaт кућe и вртa; Aутoр: Jeлeнa Живкoвић, 
oбjeкaт извeдeн 

4.5. Реализације већих просторних интервенција у јавним градским просторима 

  У звању доцента – први изборни период 

1 2005 „Метаморфоза – Насукани брод“; Плато на тргу краља Петра првог у Панчеву: Refraction team i „Public Art 
& Public Space" програм Архитектонског факултет Универзитета у Београду. Реализација бројних 
привремених просторних инсталација и програма и реализација културне манифестације у циљу 
подизања културне понуде и атракривности јавних градских простора града Панчева 

  У сарадничким звањима 
1 2004 „Belgrade Boat Carnival“; подручје акваторије и приобаља ушћа реке Саве у Дунав; Београд; 

манифестација коју је иницијално покренуо и реализовао „Public Art & Public Space" програм 
Архитектонског факултет Универзитета у Београду. Постала је традиционална манифестација Града 
Београда којом руководи ТОБ. Обухватила је  реализацију бројних привремених просторних инсталација 
и програма у циљу активирања река и обала и повећања културне и туристичке понуде Београда  ; 

2 2003 „Корак ка реци“;  подручје Савска падина од улице Кнеза Михаила и Теразија до Туристичког 
пристаништа; Београд; „Public Art & Public Space" програм Архитектонског факултет Универзитета у 
Београду. Манифестација је обухватила је  реализацију бројних привремених просторних инсталација и 
програма у циљу активирања и унапређења јавних градксих простора и повећања културне и туристичке 
понуде Београда 

4.6. Урбанистичко-архитектонски конкурси 

  У звању доцента – други изборни период 
1 2014 

 
Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење уређења бањско-хотелског комплекса уз 
источну обалу језера Палић, Консултант за планирање и дизајн отворених и рекреативних простора, 
Аутори: Кана архитекти, откуп ,Расписивач: Друштво архитеката Београда 

2 2013 
 
 

Bord de Mer, Urban Design/Landscape Competition, Libreville, Gabon, 2013 Interantional design 
competition, међународни конкурс за просторно програмско уређење приобаља и пројекат туристичке 
луке; расписивач:  Agence Nationale des Grands Travaux | A.N.G.T, Габон, Консултант 
У звању доцента – први изборни период 

3 2006 Позивни анкетни конкурс "Истраживање урбаних просторних потенцијала подручја Сремске улице"  за 
потребе израде Плана детаљне регулације подручја Сремске улице у организацији Урбанистичког 
завода Београда, и Г.О. Стари Град, рађено је у форми студије Конкурсна решења нису награђивана 
али је истакнут посебан квалитет овог ауторског решења које је узето у обзир током даље разраде 
Плана. Члан ауторског тима 

4 2005 European Prize for Urban Public Space, Plato na trgu kralja Petra I, Pancevo, autori: Refraction team i PaPs  / 
selected for European Archive of Urban Public Space, http// urban.cccb.org , одабран за презентацију на 
сајту 

  У сарадничким звањима 
5 2000 Open Spaces In The City Of The 21 Century: Beauty-Ethics-Ecology . VIII International biennale of architecture 

Krakow 2000 , Aутoри:.Jeлeнa Живкoвић, aрх. Зoрaн Ђукaнoвић, Влaдaн Ђoкић, Влaдa Милић, Снeжaнa 
Пeтрoвић, Рaсписивaч: Association of Polish Architects 

6 1998 Пoзивни кoнкурс зa aрхитeктoнскo рeшeњe стaмбeнoг нaсeљa ’’Нoвa прoфeсoрскa кoлoниja’’ у блoку 32 
нa Нoвoм Бeoгрaду, Рaд изaбрaн зa рeaлизaциjу , Aутoри: Зoрaн Ђукaнoвић, Jeлeнa Живкoвић, Ксeниja 
Лaлoвић, Пoзивни кoнкурс , Рaсписивaч: Фoндaциja зa рeшaвaњe стaмбeнoг питaњa млaдих нaучних 
рaдникa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду 

7 1998 Head office of the Fundacio Mies Van Der Rohe, Barcelona , Мeђунaрoдни идejни aрхитeктoнскo-
урбaнистички  кoнкурс, aутoри: aрх.Jeлeнa Живкoвић, aрх.Љиљa Брajкoвић(Гaврaн), Рaсписивaч: 

 22 



чaсoпис 2Г, FUNDACIO MIES VAN DER ROHE, Asoc. arh. Barcelone 

8 1997 Урбaнистичкo - aрхитeктoнскo рeшeњe стaмбeнoг нaсeљa ’’Нoвa прoфeсoрскa кoлoниja’’ у блoку 32 нa 
Нoвoм Бeoгрaду - Рaд изaбрaн зa рeaлизaциjу , Aутoри: Jeлeнa Живкoвић, Зoрaн Ђукaнoвић Ксeниja 
Лaлoвић, Нeнaд Стoшић, Рaсписивaч: Фoндaциja зa рeшaвaњe стaмбeнoг питaњa млaдих нaучних 
рaдникa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Aрхитeктoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. 

9 1996 Урбaнистичкo плaнскo и прojeктнo рeшeњe приoбaлнoг пojaсa Jeзeрa Дaбиe у Шћeћину, Пoљскa,  3. 
Нaгрaдa, Aутoри: Jeлeнa Живкoвић, Ксeниja Лaлoвић, Зoрaн Ђукaнoвић; Мeђунaрoдни пoзивни 
кoнкурс ’6th International Plen Air Architectural Competition Szczecin 96’’, Poland, Рaсписивaч : Association 
of Polish Architects, Szczecin 

10 1995 Урбaнистичкo – aрхитeктoнскo рeшење центра Књaжeвцa, oткуп , Aутoри: Jeлeнa Живкoвић,  Ксeниja 
Лaлoвић, Љиљa Гaврaн, Миoдрaг Брajкoвић, Jaвни урбaнистичкo-aрхитeктoнски кoнкурс, Рaсписивaч: 
Сaвeз aрхитeкaтa Србиje, Бeoгрaд 

11 1995 Урбaнистичкo – aрхитeктoнскo рeшење центра Смeдeрeвскe Пaлaнкe, oткуп ; Aутoри: Jeлeнa 
Живкoвић,  Љиљa Гaврaн, Jaвни урбaнистичкo-aрхитeктoнски кoнкурс; Рaсписивaч: Сaвeз aрхитeкaтa 
Србиje, Бeoгрaд 

 
4.7. Изложбе 

Учешће у својству аутора изложеног рада 

  У звању доцента – други изборни период 

1 2014 
 

23. Међународни Салон урбанизма у Београду, излагач у  категорији Публикације – аутор поглавља у 
монографији „Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе“ (2013), Ур. Лаловић, 
К. и Радосављевић, У.   

2 2012 
 

21. Међународни   салон урбанизма у Лесковцу – 2012. године у категорији Генерални урбанистички 
планови. Генерални урбанистички план Пожаревца. Члан уторског тима. Архитектонски факултет 
Универзитет у Београду, Истраживачко-пословни центар, коаутор  1. награда у  категорији Генерални 
урбанистички планови 

3 2010 Festa dell Architectura di Roma 2010  (Salon arhitekture Rima) -  Across Waters. Rome-Belgrade 2010. Il 
Danubio Riprogettato a Roma, презентација пројекта сарадње архитектонских факултета у Риму и 
Београду на изради дипломских пројеката 

4 2010 19. Међународни Салон урбанизма за књигу, Бајић-Брковић М. (ед.)Креативне стратегије за одрживи 
развој градова Србије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд,2010, ко-аутор 
поглавља у књизи 1. награда категорија Публикације 
У звању доцента – први изборни период 

5 2007 Дани архитектуре, Изложба пољских и српских архитеката, Архитектонски факултет , Београд 

6 2006 15. Међународни Салон Урбанизма у Новом Саду, коаутор , 1. награда у  категорији Просторни 
планови  за Просторни план Општине Сурдулица, 1. награда у категорији регулационих планова за  
групу планова генералне регулације подручја Таре, коаутор 

7 2006 European Archive of Urban Public Space, међународна Web изложба, http// urban.cccb.org, 

8 2005 Визуeлни знaк и aрхитeктура, Гaлeриja зa сaврeмeну умeтнoст, Пaнчeвo 

9 2005  Метаморфоза – Насукани брод, Панчево, Refraction team и PaPs, кoaутoр  

  У сарадничким звањима 

10 2004 13  Сaлoн урбанизма , Ниш ,  Просторни план општине Лозница – 3 награда и  Генерелани план 
општине Лозница   - посебно признање коаутор 

11 2004 23. Сaлoн aрхитeктурe, Музej примeњeних умeтнoсти, Бeoгрaд,Изложба радова мећународног 
интердисциплинарног пројекта ПАПС, прaтeћa излoжбa 23. Сaлoнa aрхитeктурe, кoaутoр излoжбe , 
кoaутoр и кo-рукoвoдилaц прojeктa ПAПС  

12 2003 12. Сaлoн урбанизма, 2003,  Кoрaк кa рeци - PaPs 2003, кoaутoр и кo-рукoвoдилaц прojeктa ПаПс, 2. 
нaгрaдa, 

13 2000 БИJEНAЛE AРХИТEКТУРE - KRAKOW, Међународна излoжбa кoнкурсних рaдoвa:"Oтвoрeни прoстoри 
21.вeкa: eтикa, eкoлoгиja, eстeтикa ", Krakow, са рецензијом. aутoри излoжeнoг рaдa: aрх.Jeлeнa 
Живкoвић, aрх. Зoрaн Ђукaнoвић, aрх. Влaдaн Ђoкић, aрх.Влaдa Милић, aрх. Снeжaнa Пeтрoвић 

14 1999 22. Сaлoн aрхитeктурe, Бeoгрaд, aутoри излoжeнoг рaдa „Head Office Of The Fundacio Mies Van Der Rohe, 
Barcelona“ : Jeлeнa Живкoвић, Љиљa Гaврaн (Брajкoвић) 

15 1997 "Грaдoви нa вoди", Кoмуникaциje, ЦEП, 1997., Бeoгрaд, Приобаље језера Дабие у Шћећину , аутори 
изложеног рада: Jeлeнa Живкoвић, Зoрaн Ђукaнoвић, Ксeниja Лaлoвић, 

16 1997 7. Сaлoн урбанизма , Ниш,  Урбaнистичкo плaнскo и прojeктнo рeшeњe приoбaлнoг пojaсa Jeзeрa Дaбиe 

 23 



4.8.  Награде и признања 

  У звању доцента – други изборни период 

1 2012 
 

1. награда у  категорији Генерални урбанистички планови, 21. Међународни  салон урбанизма у 
Лесковцу – 2012. године у категорији Генерални урбанистички планови. Генерални урбанистички план 
Пожаревца. Члан уторског тима. Архитектонски факултет Универзитет у Београду, Истраживачко-
пословни центар, коаутор   

2 2010 
 

1. награда категорија Публикације, 19. Међународни Салон урбанизма за књигу, Бајић-Брковић М. 
(ед.) Креативне стратегије за одрживи развој градова Србије, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, Београд,2010, ко-аутор поглавља у књизи 
У звању доцента – први изборни период 

3 2006 1. награда у  категорији Просторни планови , 15. Међународни Салон Урбанизма у Новом Саду за 
Просторни план Општине Сурдулица, коаутор 

4 2006 1. награда у категорији Регулационих планова на 15. Међународни Салон урбанизма. за  групу планова 
генералне регулације подручја Таре, коаутор 

5 2005 1. награда, 14. Салон урбанизма, 2005 Метаморфоза – Насукани брод, PaPs, Refraction team, кoaутoр  

  У сарадничким звањима 

6 2004 3. награда 13. Салон урбанизма, Просторни план општине Лозница, кoaутoр плана 

7 2004 Посебно признање 13. Салон урбанизма, Генерелани план општине Лозница, кoaутoр плана 

у Шћeћину, Пoљскa,aутoри излoжeнoг рaдa: Зoрaн Ђукaнoвић, Ксeниja Лaлoвић, Jeлeнa Живкoвић 

17 1995 "Сaлoн aрхитeктурe 95" , Нoви Сaд , aутoри излoжeнoг рaдa: aрх.Милeнa Бojoвић, aрх.Снeжaнa 
Литвинoвић, aрх.Мaркo Сaвић, aрх. Ивaн Рaшкoвић, aрх.Jeлeнa Живкoвић, aрх. Милaн Ђурић 

18 1993 AУПA 93, "Aрхитeктурa и урбaнизaм Пaнчeвa", aутoри излoжeнoг рaдa: aрх.Jeлeнa Живкoвић,  
aпс.aрх.Душкoм Мрвoш 

Аутор изложбе (концепт, избор, реализација) 
  У звању доцента – други изборни период 

1 2009 Индустријски комплекс у Пироту, изложба студентских радова, Градска галерија у Пироту, 2009, 
коаутор са  Ксенија Лаловић, Петар Арсић, Марија Маруна, Ивица Никовић 
У звању доцента –  први  изборни период 

2 2008 CITTA,FIUMI, MARGINI FLUVIALI - ROMA BELGRADO; изложба студентских радова и промоција 
публикације,  Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome; Рим, 2008, 
коаутор са З. Ђукановић, R. Cherubini 

3 2008 PLACEMAKING - public art, јавна уметност и креирање места, истраживање потенцијала јавних простора 
општине Стари град за public art, изложба студентских радова у кући Ђуре Јакшића, коментор и члан 
тима руководилаца, пројекат ПАПС Архитектонског факултета Универзитета у Београду, коаутор са З. 
Ђукановић, К. Лаловић, А. Бобић 

4 2008 Уметност у јавним градским просторима, у оквиру манифестације Дани Дунава, 2008,  коаутор са З. 
Ђукановић, А. Бобић 

5 2007 Уметност у јавним градским просторима , Изложба у оквиру манифестације Дани Дунава, 2007 , 
коаутор са З. Ђукановић, А. Бобић 

6 2005 Уметност у јавним градским просторима , у оквиру манифестације Дани Дунава, 2005 ,  коаутор са З. 
Ђукановић, А. Бобић 

  У сарадничким звањима 

7 2004 Изложбе студентских  радова  у оквиру манифестације Belgrade Boat Carnival, Кoaутoр излoжбe  и члaн 
мeнтoрскoг тимa интердисциплинарних тимова студената  

8 2003 КOРAК КA РEЦИ - ПAПС 2003, рeaлизaциja низa прojeкaтa умeтничкoг oбликoвaњa и aктивирaњa jaвних 
прoстoрa цeнтрaлнe зoнe Бeoгрaдa 12.7.2003, кoaутoр и кo-рукoвoдилaц прojeктa ПAПС  

9 2003 “Сaвaмaлa-пoглeд у будућнoст ”, Кoaутoр излoжбe студeнтских радова и члaн мeнтoрскoг тимa, 
Изложба радова студената 4. године студија Архитектонског Факултета са предмета Урбане Функције 
Центри, у оквиру мaнифeстaциjе “Дaни Сaвaмaлe”, Мaнaкoвa кућa, Бeoгрaд, PAPS – Public art and public 
space, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду 

10 1996 "Рeкрeaциja нa Чукaрици" , Гaлeриja 73, Бeoгрaд, излoжбa рaдoвa студeнaтa 3 гoдинe студиja AФ сa 
прeдмeтa Урбaнe функциje-рeкрeaциja,  Аутор излoжбe студeнтских рaдoвa и члaн мeнтoрскoг тимa , 
Aрхитeктoнски фaкултeт и Oпштинa Чукaрицa, Бeoгрaд 
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8 2003 2. нaгрaдa, Кoрaк кa рeци - PaPs 2003, 12. Сaлoн урбанизма, кoaутoр и кo-рукoвoдилaц прojeктa PaPs  

9 2001 Нaгрaдa Приврeднe кoмoрe Бeoгрaдa зa мaгистaрски рaд   
10 2001 Нaгрaдa Влaдe Рeпубликe Србиje  диплoмцимa, мaгистрaнтимa и дoктoрaнтимa,  за магистарски рад 

11 1998 Рaд изaбрaн зa рeaлизaциjу, Пoзивни кoнкурс зa aрхитeктoнскo рeшeњe стaмбeнoг нaсeљa ’’нoвa 
прoфeсoрскa кoлoниja’’ у блoку 32 нa Нoвoм Бeoгрaду, Aутoри: Зoрaн Ђукaнoвић, Jeлeнa Живкoвић, 
Ксeниja Лaлoвић, Фoндaциja зa рeшaвaњe стaмбeнoг питaњa млaдих нaучних рaдникa Унивeрзитeтa у 
Бeoгрaду, 1998 

12 1997 Рaд изaбрaн зa рeaлизaциjу, Пoзивни кoнкурс зa урбaнистичкo - aрхитeктoнскo рeшeњe стaмбeнoг 
нaсeљa ’’нoвa прoфeсoрскa кoлoниja’’ у блoку 32 нa Нoвoм Бeoгрaду, Aутoри: Jeлeнa Живкoвић, Зoрaн 
Ђукaнoвић Ксeниja Лaлoвић, Нeнaд Стoшић, Фoндaциja зa рeшaвaњe стaмбeнoг питaњa млaдих 
нaучних рaдникa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Aрхитeктoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. 1997. 

13 1996 3. нaгрaдa, Мeђунaрoдни пoзивни кoнкурс ’’6th International Plen Air Architectural Competition Szczecin 
96’’, Poland; урбaнистичкo плaнскo и прojeктнo рeшeњe приoбaлнoг пojaсa jeзeрa Дaбиe у шћeђину, 
Пoљскa, Aутoри: Jeлeнa Живкoвић, Ксeниja Лaлoвић, Зoрaн Ђукaнoвић, Association of Polish Architects, 
Szczecin, 1996. 

14 1995 откуп, Урбанистичко – архитектонско решење центра Књажевца, Аутори: Ксенија Лаловић, Јелена 
Живковић,  Љиља Гавран, Миодраг Брајковић, Јавни урбанистичко-архитектонски конкурс, Расписивач: 
Удружење урбаниста Србије, Београд 

15 1995 oткуп Урбaнистичкo – aрхитeктoнскo рeшење центра Смeдeрeвскe Пaлaнкe Aутoри: Jeлeнa Живкoвић,  
Љиљa Гaврaн,  Jaвни урбaнистичкo-aрхитeктoнски кoнкурс, Рaсписивaч: Сaвeз aрхитeкaтa Србиje, 
Бeoгрaд 

 

5.0. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

Након детаљне анализе и увида у све референце кандидата др Јелене Живковић, дипломираног 
инжењера архитектуре, Комисија је извршила оцену испуњености критеријума за стицање звања 
ванредног професора Универзитета у Београду по научној линији, у складу са условима утврђеним 
Законом о високом образовању и Ближим критеријумима дефинисаним од стране Универзитета у 
Београду.  

5.1 Научни степен доктора наука  

Кандидат Јелена Живковић поседује научни степен доктора наука из уже научне области 
урбанизма и просторног планирања, чиме је испуњен први формални услов за стицање звања.   

5.2. Оцена научно-истраживачког рада и објављених радова 

5.2.1 Стицање формалних квалификација  

Научно-истраживачки и стручни рад  доц. др Јелене Живковић се тежишно реализује у оквиру 
научне области за коју се бира - Урбанизам и просторно планирање и карактерише га 
разноврсност тема којима се бави. Фокусиран је на истраживање две компламентарне области, 
које она повезује са својим професионалним и педагошким радом. Прва област истраживања се 
односи на испитивање основа, карактеристика и приступа планирању рекреације и туризма у 
урбаним и руралним насељима. Друга област истраживања се односи на планирање и дизајн 
јавних и отворених простора у граду. У својим истраживањима на различите начине повезује ове 
области, и посебно се фокусира на питања интегралног и еколошког приступа усмеравању развоја 
отворених и рекреативних простора у насељима.  

Своја основна интересовања и ставове проверава кроз истраживања која резултују израдом и 
одбраном доктората и магистарске тезе, публиковањем радова и презентацијом резултата 
истраживања на научним и стручним скуповима. 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. 

Мaгистaрски рaд пoд нaслoвoм"Утицaj eкoлoшких зaхтeвa нa oбликoвaњe oтвoрeних рeкрeaтивних 
прoстoрa у грaду" бaви се истрaживaњeм врстe, кaрaктeрa и eфeкaтa утицaja eкoлoшких зaхтeвa нa 
oбликoвaњe oтвoрeних рeкрeaтивних прoстoрa у грaду. У раду се преиспитује сaврeмeнo знaчeњe 
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квaлитeтa oтвoрeних рeкрeaтивних прoстoрa у грaду, сaдржaj и приступ њихoвoм oбликoвaњу. 
Истрaживaњeм je подржана претпоставка да је мoгућa истoврeмeнa примeнa eкoлoшких 
принципa/мeрa у циљу рeaлизaциje eкoлoшких зaхтeвa и oствaрeњe кoмплeксних зaхтeвa 
(eстeтских, функциoнaлних, друштвeних...) кoje oбликoвaњe oтвoрeних рeкрeaтивних прoстoрa у 
грaду трeбa дa oмoгући. У складу с тим су дефинисане и основне смернице за еколошки приступ 
обликовању оторених рекреативних простора у граду. За висок квалитет магистарског рада 
кандидаткиња је добила Награду Привредне коморе Београда 2000. год. 

Дисертација кандидаткиње др Јелене Живковић, под називом „Концепт интегрисане рекреације и 
могућности примене у условима развоја градова Србије“, резултат je њеног вишегодишњег 
теоријског, концептуалног и експерименталног научног истраживања. Рад се бави истраживањем 
савременог развоја урбане рекреације и разматрањем њене интегративне улоге у урбаном 
развоју. На основу резултата истраживања различитих концепата коришћења рекреације као 
средства урбаног развоја, редефинисан је концепт рекреације у усмеравању развоја градова 
Србије и испитана могућност његове примене на примеру Београда.  

5.2.2. Публиковани научни и  стручни радови 

Резиме резултата научно истраживачког рада и доприноса кандидата у изборном периоду у звању 
доцента је: 

Ознака и назив групе резултата Број радова према категоризацији Министарства 
М10 – Монографије међународног 
значаја 

5 радова (М14 – 5) 

М20 - Радови објављени у научним 
часописима међународног значаја  

1 рад  у часопису (М22) реферисан  у WOS – AHCI  
2 рада у часописима (M24) реферисаним посебном одлуком Министарства 
Као и: 

• 1 рад објављен у  научно-стручном часопису али није на листама (М23) 
• 1 рад који се реферише у WOS indeksiran TR SCI али није објављен у 

часопису(М23)  
М30 - Зборници међународних 
научних скупова 

19 радова (М32-3, M33-14, M34- 1, M35 - 1) 

М40 - Националне монографије 10 радova (М42 -1 , M45 - 9, M49 -1)  
М50 - Часописи националног значаја 1 рад (М51) 
М60 – Зборници скупова националног 
значаја 

10 радова (М61-1, М62-1, М63 – 8) 

М70 - Магистарске и докторске тезе 1 рад (М71) 
М80 - Техничка и развојна решења 1 рад (М84) 
М90 – Патенти и ауторске изложбе 1 рад (М93) 

УКУПНО  53 рада у изборном периоду у звању доцента 

У звању доцента у два изборна периода, од 2005. године до данас, кандидатиња има 53 рада 
објављена резензирана научна рада у свим категоријама (укупно 66 у каријери и 33 у последњих 5 
година) Од тога: 5 поглавља у међународним монографијама (4 у последњих 5 година); 5 радова у 
научним часописима међународног значаја (сви у последњих 5 година), 1 рад у часопису 
националног значаја (у последњих 5 год); 19 радова у зборницима међународних научних скупова 
(14 у последњих 5 год); 1 ауторску  монографију, уредништво на 1 монографији  и 9 поглавља у 
националним монографијама (7 у последњих 5 година). Поред научних публикација према 
категоризацији надлежног Министарства, кандидаткиња у претходном периоду има објављене и 
две стручне монографије (од којих једну међународну), два практикума, два рада у стручним 
часописима као и још 3 рада у категорији остале стручне публикације. 

Као релевантне за избор у звање ванредног професора Комисија посебно истиче следеће 
објављене научне радове кандидата који су објављени у претходном изборном периоду у звању 
доцента: 

А) Монографије и поглавља у монографијама 

У другом изборном периоду у звању доцента (2010-15) кандидаткиња је објавила четири 
поглавља у међународним монографијама.  
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У оквиру актуелног националног научног пројекта Министарства – „Просторни, еколошки, 
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ (2011-
2015), истражујући  могућности развоја градских приобаља у светлу климатских промена, објавила 
је следеће радове: 

• Živković J., Djukanović Z.,(2014), Urban Tactics for Waterfront Redevelopment, in:  Devetakovic Mirjana, Haas 
Heinrich ( eds.) Werkzeuge und Methoden fur die urbane Wasserfrоntentwicklung DAAD Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst, Germany pp.44-47 

• Djukanovic Z., Zivkovic J. (2012), The Third Belgrade Riverfront, in: Cherubini R.A (ed.) AW_Across Waters Il Fiume 
Riprogettato,Orienta Edizioni, Roma,  pp.7-19, ISBN 978-88-96467-15-2 

У оквиру недавно завршеног међународног пројекта „Measuring The Non-Measurable – Mn'm 
Project“ International Keio Institute for Architecture and Urbanism – IKI – Japan (2011-2013), 
истражујући улогу јавне уметности и урбаног дизајна у регенерацији и развоју градова, објавила је 
у коауторству следеће радове:  

• Djukanović Z., Živković J., (2014) Participatory Intensity, in: Honda S. (ed.) Future Urban Intensities, Mn’M edition 
Tokyo: IKI (International Keio Institute) + flick studio co. Ltd, pp.076-082 , ISBN 978-4-904894-17-0 

• Djukanovic Z., Zivkovic J. (2013) Density vs Intensity vs Density vs... Case Study of Belgrade,  D. Radović (ed.) 
Intensities in Ten Cities, Tokyo: IKI (International Keio Institute) + flick studio co. Ltd, pp.100-108 , ISBN 
9784904894064 

Поред међународних, кандидаткиња је у последњем изборном периоду (2010-15) објавила 6 
поглавља у монографијама националног значаја (од укупно 9 у звању доцента) и била уредник на 
једној монографији. Ови радови се у односу на теме којима се баве могу груписати у две целине.  

Прва група радова разматра проблематику улоге отворених градских простора у прилагођавању 
градова климатским променама. У оквиру ње се налазе следећи радови: 

• Живковић Ј., Васиљевић Н. (2013) Предео као концептуални оквир одрживе архитектуре и урбаног дизајна, у А. 
Никезић ( ур.) Предео игре - Кошутњак , Београд: Архитектонски факултет, стр.26-42, ISBN 978-86-7924-116-0 

• Живковић Ј., Лаловић К. Миловановић Родић Д.(2012) Мултифункционалност отворених простора у контексту 
прилагођевања градова климатским променама, у Бајић Брковић М. (ур.) Климатске промене, националне 
политике и локални развој, Београд: Архитектонски факултет Унивезитет у Београду, ISBN 978-86-7924-100-9 

• Живковић Ј., Миловановић Родић Д. (2013), Климатски сензитиван дизајн јавних простора као фактор 
квалитета туристичке дестинације у: Лаловић К., Радосављевић У. (ур.) Савремени приступи урбаном дизајну 
за одрживи туризам Србије, Београд: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, стр.135-159,  ISBN 978-
86-7924-064-4 

• Живковић Ј., Васиљевић Н. (2010). Предео и одрживи просторни развој Србије, у Бајић Брковић М. (ур.), 
Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Београд: Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, стр.123-157,  ISBN 978-86-7924-035-4, 

Друга група радова фокусирана је на проблематику коришћења јавне уметности у регенерацији и 
развоју градова. Представљају је следећи радови: 

• Ђукановић З., Бобић А., Вуковић С., Живковић Ј., Ђерић А. (2013) Уметност у јавном простору: експертска 
студија просторне провере ужег градског језгра Ужица за потребе уметничке продукције у јавном простору; 
Београд: Academica – академска група; ISBN 978-86-88835-01-5 , монографска студија 

• Ђукановић З., Бобић А., Живковић Ј., Вуковић С. (2013), Public art у функцији одрживог развоја туризма: PAPS 
методологија; у: Лаловић К., Радосављевић У. (ур.) Савремени приступи урбаном дизајну за одрживи туризам 
Србије, Београд: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, стр.193-233,  ISBN 978-86-7924-064-4 

• Ђукановић , З.,Живковић, Ј. (уредници) (2015) Вино- град, Београд: Архитектонски факултет, ISBN 978-86-7924-
147-4 

Поред наведених радова важно је указати да је у првом изборном периоду у звању доцента (2005-
2009) кандидаткиња објавила рецензирану монографију националног значаја „PUBLIC ART AND 
PLACEMAKING / ЈАВНА УМЕТНОСТ И КРЕИРАЊЕ МЕСТА : студија случаја Градска општина Стари Град“; 2008; 
која се као наставно средство користи у настави на предмету Уметност у јавним градским 
просторима. Ова књига, рађена у коауторству са Зораном Ђукановићем бави се истраживањем карактеристика и 
квалитета јавних градских простора на Градској општини Стари Град и утврђивања потенцијала идентификованих 
простора за унапређење интеграцијом уметности у њихову форму и живот. У књизи су презентоване теоретске основе 
односа уметности и јавног простора које у савременом друштву еволуирају од уметности у јавном простору до јавне 

 27 



уметности, при чему се редефинише однос уметности, јавности и места. На овим основама развија се метод 
истраживања потенцијала јавних градских простора за реализацију различитих уметничких форми прилагођен контексту 
и специфичностима Србије. Конкретно истраживање спроведено је у форми студије случаја на Градској општини Стари 
Град у Београду у оквиру изборног предмета Уметност у јавним градским просторима на Архитектонском факултету у 
Београду.   

Б) Међународни и домаћи часописи 

У последњем изборном периоду Ј.Живковић је објавила један рад у истакнутом међународном 
часопису (М22) и два рада у међународним часописима верификованим посебном одлуком 
Министарства ( М24)  
Рад који је објављен јула 2015. године у истакнутом међународном часопису реферисаном за 
2015.годину на Thomson Reuters WOS – AHCI 2015  листи је: 

• Djukanovic Z., Zivkovic J. (2015) Public Art & Public Space Program: Learning, But Doing! ANNALES-Anali za istrske in 
mediteranske studije-Series historia et sociologia. Vol . 25/1, pp. 49-65, Koper: Historical Society of Southern 
Primorska of Koper , ISSN: 1408-5348, UDC 711.16:7.038.54 (497.11Beograd). У овом раду се истражују  могућности 
повезивања експерименталне едукације у домену урбаног дизајна са процесом креирања места у пост-
социјалистичком развојном контексту. На основу  искустава програма  Public Art & Public Space Архитектонског 
факултета у Београду, анализирају се и дискутују едукативне, просторне и друштвене краткорочке и дугорочне 
користи и изазови стварања места кроз јавну уметност.  

U  WOS – AHCI 2015 naveden kao: ANNALES-ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE STUDIJE-SERIES HISTORIA ET 
SOCIOLOGIA, Articles in ANNALES, Series Historia et Sociologia, are abstracted and indexed in: Thomson Reuters 
(USA): Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Current Contents / Arts & Humanities; IBZ, Internationale 
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); Sociological Abstracts (USA); Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); European 
Reference Index for the Humanities (ERIH); Elsevier B. V.: SCOPUS (NL). 

Радови у међународним часописима верификованим посебном одлуком Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (М24)  

• 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, Категоризација 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рад разматра основе,  модалитете, могућности и 
ограничења едукације у домену архитектуре  условљене  захтевима одрживог развоја.  

• Radosavljević,U.,Đorđević, A., Živković,J. (2015) Business Improvement Districts as a Management Instrument for City 
Center’s Regeneration in Serbia, Facta Universitatis  Series: Architecture and Civil Engineering,  vol. 13 (1), University 
of Niš, SCIndex, DOI: 10.2298/FUACE1501011R. ISNN 0354-4605 . Категоризација Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја,  У раду се сагледавају  дефинишу основе, разматрају карактеристике и дискутују 
могућности примене Business Improvement Districts  као модела развоја у условима развоја градова Србије. 

Поред наведених радова, кандидаткиња у последњем изборном периоду има објављен и  један 
рад у међународном научно-стручном часопису који није реферисан  : 

• Zivkovic J. Djukanovic Z. (2010) Small Steps Towards Big Vision: Taking People To The River (Again) in Belgrade, 
PORTUS 20: Between the Sea and the City: new seaside promenades, RETE, Venezia, 2010, pp 36-41, ISSN 1825-9561 

Такође има и један рад објављен у бази научних радова који се реферишу на Thomson Reuters листи. 

• Djukanovic Z., Zivkovic J., Djukanovic LJ. (2014) Participatory Public Art – A Sustainable Place-Making Practice. Nano, 
Bio And Green – Technologies For A Sustainable Future, SGEM Scientific Papers DataBase, Volume: 14/2; pp. 573-581; 
ISBN 978-619-7105-21-6; ISSN 1314-2704; DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.074, hi-index 3 in Thomson Reuters, hi-
index 5 In Scopus 

Кандидаткиња је у последњем изборном периоду објавила и један рад у водећем научном 
часопису националног значаја (М51): 

• Живковић, Ј., Радосављевић, У. и Миловановић Родић, Д. (2015) Интегрални приступ прилагођавању градова 
климатским променама употребом инструмената дизајна отворених простора, ECOLOGICA, Vol. 22, No 77., pp. 
109 – 117, UDC: 551.582/.583  

У претходним изборним периодима кандидаткиња има објављене један рад у научним (М53) и 
два у стручним часописима. 
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В) Радови у зборницима радова са међународних научних скупова 

Своја досадашња истраживања др Јелена Живковић је веома интензивно презентовала на 
међународним скуповима тако да у протеклих пет година у другом изборном периоду у звању 
доцента има чак 14 саопштења од којих су 10 штампани у целини, а 3 реализована као предавање 
по позиву. Теме ових радова се везују за главне правце истраживања кандидата: урбани туризам и 
рекреацију, регенерацију градских приобаља,  коришћење јавне уметности у урбаном дизајну, 
планирање и дизајн отворених простора у светлу климатских промена. 

Г) Стручне публикације - практикуми 

У другом изборном периоду у звању доцента Ј.Живковић је публиковала рецензирани  практикум 
(у форми мултимедијалног садржаја и штампаној) за предмет „Теорија урбаног дизајна“ који је 
обавезни теоријски предмет на мастер програмима Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду _ Мастер Архитектура и Мастер Интегрални урбанизам: Живковић, Ј. (2015) «Теорија 
урбаног дизајна – практикум, Београд: Архитектонски факултет; ISBN 978-86-7924-148-1.   
Практикум је као наставно средство прилагођено начину извођења наставе на предмету и у складу је са важећим 
планом и програмом. У оквиру наставе је предвиђена израда разлчитих типова задатака кроз које студенти стичу 
основна знања о концептима и тероијама урбаног дизајна, развијају академске и комуникацијске вештине као и 
способност самосталног и групног рада. Практикум је рађен са сврхом да омогући израду задатака као и да припреми 
студенте за завршни испит. Структуру практикума чине: а) изводи са предавања који покривају четири тематска блока 
(дефинисање чинилаца теорије урбаног дизајна, историјски преглед обликовања градова у пракси, разматрање 
кључних теорија и теоретичара урбаног дизајна у 20 веку, актуелне теорије урбаног дизајна у 21.веку) б) задаци за 
самостални рад студената , в) збиркa одабраних текстова теорије урбаног дизајна. Сваки тематски блок је структуиран 
кроз дефинисање циљева наставе у оквиру блока, представљање основног садржаја, резимирање градива и 
формулацију питања за проверу знања и дискусију.  

Поред наведеног Ј. Живковић у другом изборном периоду има у форми интерне публикације 
Архитектонски факултет Универзитет у Београду и практикум за предмет „Семинар Просторни и 
одрживи развој“ : Живковић, Ј. (2010) Семинар Просторни и одрживи развој – практикум,  
штампана и електронска верзија  

У првом изборном периоду у звању доцента, кандидат др Ј. Живковић је била ко-аутор и ко-
уредник 2 стручне монографије које имају и едукативни карактер будући да се методологија која 
је у њима презентована користи у раду на предметима које кандидаткиња води у основној и 
дипломској настави на Архитектонском факултету у Београду. 

• Citta,Fiumi, Margini Fluviali - Roma Belgrado; 2008; Књига представља резултат истраживања  
карактеристика и потенцијала за развој градских приобаља две престонице Рима и Београда. Уредници ове 
монографије, Zoran Djukanovic, Roberto A. Cherubini и Jelena Zivkovic истовремено су и ментори студената завршних 
година Архитектонског факултета у Београду и “Ludovico Quaroni” у Риму чија су истраживања и пројекти такође 
приказани у књизи.  Били су концептори и носиоци истраживања природног и културног наслеђа и ширег 
друштвено-економског контекста урбаног развоја као оквира дефинисања студентских пројеката.  

• Multitasking - Public Space 4 Public Art, 2008 , монографска публикација, у којој је Ј. Живковић ко-аутор са 
Зоран Ђукановићем, Александром Бобићем, представља методологију која се спроводи у раду на предмету 
Уметност у јавним градским просторима на Архтитектонском факултету у Београду као  и резултате конкретног  
истраживање потенцијала јавних градских простора на Градској општини Савски Венац спроведеног 2007.године. 
Посебан допринос публикације представља идентификација симболичких, друштвених, еколошких и ликовних 
вредности истраживаних простора која представља основу за њихова унапређења перманентним или темпоралним 
уметничким интервенцијама.  

Поред наведених стручних публикација, као посебно значајан публикован рад у последњем 
изборном периоду може се издвојити и тематска свеска:  Живковић J., Невена Васиљевић Н. 
(2010) Тематска свеска: "Вредности предела и физичке структуре насеља Србије као елементи 
културе и идентитета", Концепт просторног развоја Републике Србије, која представља 
Студијско-аналитичку основу за Просторни план Републике Србије.  

5.2.3. Учешће на националним и међународним истраживачким пројектима 

Кандидат др Јелена Живковић је у звању доцента у последњих 10 година учествовала на 5 научно-
истраживачких пројеката, од тога 2 национална и 3 међународна.  
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Тренутно учествује као истраживач у националном научно-истраживачком пројекту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Просторни, еколошки, енергетски и 
друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји (2011-2015) 
TП36035. на подпројекту - ПП1: Промена климе као чинилац просторног развоја насеља, 
природног предела и пејзажа. У оквиру овог пројекта се бави утицајем климатских промена на урбане пределе и 
посебно улогом отворених простора у прилагођавању градова променама климе. Приступ истраживању је обликован 
претпоставком да захтеви за ублажавањем и адаптацијом на климатске промене успостављају одређена ограничења за 
развој али и да се могу сагледавати као могућност да градови постану здравија и пријатнија места за живот. 

У првом изборном периоду је била учесник и руководилац 1 подпројекта националаних научно-
истраживачких пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије - 
Менаџмент урбане обнове и регенерације регија Србије (2005-2007), подпројекат - Управљање 
процесима активирања рекреативно-туристичких потенцијала простора интегрално са 
заштитом животне средине. У оквиру овог научно истраживачког пројекта кандидаткиња се бавила 
истраживањем могућности активирања рекреативно-туристичких потенцијала градова и насеља, интегрално са 
реализацијом стратегија заштите и унапређења квалитета животне средине. Посебан допринос  кандидат даје 
истраживањем могућности унапређења мрежа јавних и отворених простора на начин којим се повезују и афирмишу 
природне и културне вредности  и које се сагледавају као интегришући фактор насеља и региона чиме постају значајан 
фактор у урбаној обнови и регенерацији насеља и регија 

Као истраживач је у звању доцента учествовала на следећим међународним пројекатима:  

• Measuring The Non-Measurable – Mn'm Project –- KEIO University – International Keio Institute for 
Architecture and Urbanism – IKI – Japan (2011-2013) (руководилац проф. др. Дарко Радовић). Пројекат 
разматра еко-урбанистичке анализе релације између урбаних густина и интензитета. Усмерен је на развој нових 
теоретских приступа урбаном дизајну. Пројектом се преиспитују односи јавног и приватног, квантитативних и 
квалитативних вредности, као и идентификовања, представљања и мерења наизглед не мерљивих чинилаца и 
квалитета које конституишу урбано, урбанитет. Овај пројекат подстиче бољу комуникацију "текстуалног и 
нумеричког", културне и еколошке одрживости.  

• PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific 
Support Action (Part E) –  (2006-2009) (руководилац подпројекта в.проф др.К.Лаловић). 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, У оквиру овог пројекта Ј. 
Живковић се бави с истраживањем вишенаменских комуникационо-зелених мрежа и коридора, а посебно 
повезивања њихове комуникационе, рекреативне и еколошке функције у циљу укупног унапређења еколошких, 
естетских, друштвених и рекреативних вредности насеља. 

Ko – руководилац je (са доц.З. Ђукановићем), међународног интердисциплинарног пројекта 
унапређења јавних градских простора Public Art & Public Space (2003 - 2015), чији је оснивач 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Пројекат је усмерен на повезивање науке, уметности,  
едукације и праксе у домену унапређења јавних простора у граду – кроз  развој оригиналне методологије истраживања 
јавних простора у урбаним срединама у Србији. Резултат рада на пројекту су 9 публикација, 10 презентација на 
националним и међународним конференцијама, 20 изложби, 4 радионице, 1 конференција и 6 награда. 

Узимајући све претходно наведено у обзир, Комисија високо вреднује остварене научне 
резултате кандидата и оцењује да др Јелена Живковић испуњава све формалне услове за 
стицање звања ванредног професора који се тичу испуњености услова у области научно-
истраживачког рада и објављивања истраживачких резултата.  

5.3. Оцена стручно-уметничког рада  

Стручни рад, у изборном периоду у звању доцента, у оквиру области урбанистичког планирања 
кандидаткиња остварује као члан ауторског тима на изради 29 (од укупно 31) просторних и 
урбанистичких планова свих нивоа. Оргигинална методологија интегралног планирања простора 
за туризам, рекреацију и спорт, и система зеленила аутора др. Јелене Живковић примењена је у 
још 8 планова.  

Као резултат стручно-уметничког рада, Ј.Живковић се профилисала као експерт за планирање и 
дизајн отворених и рекреативних простора  и као представник Архитектонског факултета, била 
члан Националног експертског тима за потписивање Европске конвенције о пределу. 
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Најзначајнији резултат рада у овој области, који је реализован у последњем изборном периоду 
јесте учешће  у изради Стратегије и Просторног плана Републике Србије (2009-2010) и ко-ауторство 
(са Н. Васиљевић) у тематској целини «Заштита, уређење и развој предела» . 

Поред тога, кандидаткиња је у звању доцента је учествовала и руководила израдом 5 (од укупно 
8) урбанистичких студија : 

• Студија програмско просторних могућности развоја индустријске зоне у Пироту. Ауторски тим: Ксенија Лаловић, Петар 
Арсић, Марија Маруна, Јелена Живковић, Архитектонски факутлет Универзитета у Београду. Наручилац: Канцеларија за 
Локални економски развој општине Пирот под покровитељством Министарства за економски и регионални развој, 2010 

• Могућности коришћења и уређења приобаља у оквиру "Интегралног пројекта развоја, заштите и експлоатације тока 
ријеке Босне на дијелу између Добија и Модриче, аутори  Живковић Јелена, Бојковић Душан, Делевић Милена,   
наручилац: TECHNOR ENERGY, 2008 

• Студија „Јавна уметност и креирање места – Студија случаја – Београд, Градска Општина Стари Град“ Наручилац: 
Скупштина општине Стари град, Београд, 2007 

• Студија просторних могућности активирања јавних градских простора и примене Public art -a у Ужицу,  аутори: 
Ђукановић З. Бобић А. Живковић, Ј., Стеван. В, наурчилац : ACADEMICA, Ужице, 2006. 

• Студија урбаних просторних потенцијала подручја Сремске улице, Аутори: Ј. Живковић, А. Бобић, З. Ђукановић, У. 
Радосављевић, М. Јевтић. Наручилац: Г. Београд, Г.О. Стари град и Урбанистички завод Београда, PAPS, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2006 

У области урбанистичког пројектовања  ко-аутор је пет дела од који се у последњем изборном 
периоду истиче „Идејно програмско, урбанистичко-архитектонско решење за десну обалу савског 
приобаља на потезу од Бранковог моста до ушћа Топчидерске реке“. Учествовала је на укупно 10 
урбанистичко-архитектонских конкурса од тога 2 у звању доцента као консултант. У истом периоду 
је као аутор или коаутор излагала радове на 9 (од укупно 18) националних и међународних 
изложби и приредила 10  изложби.  Од тога се у звању доцента посебно истичу: 

• Festa dell Architectura di Roma 2010  (Salon arhitekture Rima) -  Across Waters. Rome-Belgrade 2010. Il Danubio 
Riprogettato a Roma, презентација пројекта сарадње архитектонских факултета у Риму и Београду на изради 
дипломских пројеката 

• European Archive of Urban Public Space, међународна Web изложба, http// urban.cccb.org 
• 23. Међународни Салон урбанизма у Београду - 2014, излагач у  категорији Публикације – аутор поглавља у 

монографији „Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе“ (2013), Ур. Лаловић, К. и 
Радосављевић, У.   

• 21. Међународни   салон урбанизма у Лесковцу – 2012. године у категорији Генерални урбанистички планови. 
Генерални урбанистички план Пожаревца. Члан уторског тима. Архитектонски факултет Универзитет у Београду, 
Истраживачко-пословни центар,  1. награда у  категорији Генерални урбанистички планови 

• 19. Међународни Салон урбанизма за књигу, Бајић-Брковић М. (ед.)Креативне стратегије за одрживи развој 
градова Србије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд,2010, ко-аутор поглавља у књизи 1. 
награда категорија Публикације 

• Дани архитектуре, Изложба пољских и српских архитеката, Архитектонски факултет , Београд 2007 
• 15. Међународни Салон Урбанизма у Новом Саду, коаутор , 1. награда у  категорији Просторни планови  за 

Просторни план Општине Сурдулица, 1. награда у категорији регулационих планова за  групу планова генералне 
регулације подручја Таре, коаутор 

• Визуeлни знaк и aрхитeктура, Гaлeриja зa сaврeмeну умeтнoст, Пaнчeвo, 2005 
• 14. Салон урбанизма, 2005 Метаморфоза – Насукани брод, PaPs, Refraction team, кoaутoр 

Била је коаутор изложби: 

• Индустријски комплекс у Пироту, изложба студентских радова, Градска галерија у Пироту, 2009, коаутор са  Ксенија 
Лаловић, Петар Арсић, Марија Маруна, Ивица Николић 

• CITTA,FIUMI, MARGINI FLUVIALI - ROMA BELGRADO; изложба студентских радова и промоција публикације,  Faculty of 
Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome; Рим, 2008, коаутор са З. Ђукановић, R. Cherubini 

• PLACEMAKING - public art, јавна уметност и креирање места, истраживање потенцијала јавних простора општине 
Стари град за public art, изложба студентских радова у кући Ђуре Јакшића, коментор и члан тима руководилаца, 
пројекат ПАПС Архитектонског факултета Универзитета у Београду, коаутор са З. Ђукановић, К. Лаловић, А. Бобић 

• Уметност у јавним градским просторима, у оквиру манифестације Дани Дунава, 2005, 2007 и 2008. г,  коаутор са З. 
Ђукановић, А. Бобић 

За стручни рад у областима урбанистичког планирања и пројектовања је добила 14 награда, од 
тога 5 у изборном периоду у звању доцента. Награде остварене у овом периоду су: 
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• 1. награда у  категорији Генерални урбанистички планови, 21. Међународни  салон урбанизма у Лесковцу – 2012. 
године у категорији Генерални урбанистички планови. Генерални урбанистички план Пожаревца. Члан уторског 
тима. Архитектонски факултет Универзитет у Београду, Истраживачко-пословни центар, коаутор   

• 1. награда категорија Публикације, 19. Међународни Салон урбанизма за књигу, Бајић-Брковић М. (ед.) Креативне 
стратегије за одрживи развој градова Србије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010, ко-
аутор поглавља у књизи 

• 1. награда у  категорији Просторни планови , 15. Међународни Салон Урбанизма у Новом Саду 2006. за Просторни 
план Општине Сурдулица, коаутор 

• 1. награда у категорији Регулационих планова на 15. Међународни Салон урбанизма. за  групу планова генералне 
регулације подручја Таре, коаутор 

• 1. награда, 14. Салон урбанизма, 2005 Метаморфоза – Насукани брод, PaPs, Refraction team, кoaутoр 
 

На основу свега наведеног, Комисија сматра да се ради о кандидату који је захваљујући свом 
образовању, стручности и свестраности постигао изузетне резултате на стручном пољу. 
Како је рад др Јелене Живковић  награђиван и високо оцењен од стране домаће и стране 
стручне јавности , евидентно је да она представља драгоценог члана наставничког колегијума 
Архитектонског факултета који својим радом интензивно повезује педагошки, научни и 
стручни рад и на најбољи начин презентује институцију у којој је запослена. 

6. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА КАНДИДАТА 

Др Јелена Живковић је у досадашњем двадесет једногодишњем раду на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, најпре у сарадничким звањима а потом и као доцент, 
постепено стицала и показивала велики ниво самосталности и изузетне способности у 
организовању и спровођењу наставе. У периоду од 2005. г. до данас у звању доцента реализује 
наставу на основним и дипломским мастер академским студијама архитектуре, мастер 
академским студијама урбанизма и специјалистичким студијама урбанизма и то као руководилац 
студија, теоријских и изборних предмета, семинара и радионица, затим као ментор завршних 
радова основних академских студија, као ментор и као члан менторских комисија дипломских, 
специјалистичких и магистарских радова. На 6 студијских програма Архитектонског факултета, 
реализовала је и руководила наставом на на 18 предмета. 

У изборном периоду у звању доцента др Јелена Живковић је увела и креирала наставу на 6 нових 
обавезних и изборних  предмета: Теорија урбаног (обавезни предмет Мастер архитектура, Мастер 
Интегрални урбанизам), Уметност у јавним градским просторима- ПаПс 1и2 (изборни предмет на 
основним и мастер студијама, коруководилац са З. Ђукановић), Урбана рекреација 1 и 2 (изборни 
предмет на основним и мастер студијама), Посебне теме обликовања градских простора – 
рекреација (обавезни предмет Основних студија архитектуре), Мастер теза и пројекат (Мастер 
Интегрални урбанизам). 

За предмете којима руководи Ј. Живковић је самостално и у коауторству припремила и 
публиковала различита наставна средства: практикуме, ридере, мултимедијалне садржаје са 
рецензијом у штампаној и електронској форми којима је значајно допринела квалитету одвијања 
наставе и одличним резултатима рада са студентима. 
• За предмет Уметност у јавним градским просторима - научно- стручну монографију под називом  „Public art and placemaking 

/Уметност и креирање места: студија случаја Градска општина Стари Град у издању Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду – користи се као основно за предмет. За исти предмет се као помоћно наставно средство користе стручна монографија и 
монографска студија:  а) Ђукановић З, Живковић Ј., Бобић А., (2008) Multitasking - Public Space 4 Public Art, Градска општина Савски 
Венац; Београд; ISBN 978-86-87527-00-3; (95 страна) као и б) Ђукановић З., Бобић А., Вуковић С., Живковић Ј., Ђерић А. (2013) 
Уметност у јавном простору: експертска студија просторне провере ужег градског језгра Ужица за потребе уметничке продукције у 
јавном простору; Београд: Academica – академска група; ISBN 978-86-88835-01-5.  

• За предмет Теорија урбаног дизајна - практикум  са рецензијом:  Живковић Ј. (2015) „Теорија урбаног дизајна – практикум“, 
Београд: Архитектоснки факултет,  ISBN 978-86-7924-148-1.   рецензент в.проф. др Ксенија Лаловић , као мултимедијални садржај 
и у штампаној верзији – публикован је и користи се у настави на предмету „Теорија урбаног дизајна“, обавезном теоријском 
предмету на Мастер студијама архитектуре и Мастер Интегрални урбанизама. Изради овог практикума претходио је Ридер за исти 
предмет.  

• За предмет Семинар: Просторни и одрживи развој на Мастер архитектура публикован је практикум «Семинар: Просторни и 
одрживи развој - практикум» (2010) – штампана и електронска верзија , као интерна публикација Архитектонског факултета.  
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• За предмет Студио Еколошки урбани дизајн – за пројекат и семинар, Мастер Архитектура  као интерна дигитална публикација 
користи се «Ридер – Еколошки урбани дизајн» у дигиталној форми, као интерна публикација Архитектонског факултета 

• Практикум у настави  урбанистичког пројектовања на различитим нивоима студијске наставе - стручна монографија „Citta,Fiumi, 
Margini Fluviali - Roma Belgrado“; аутора Djukanovic Z, Roberto A. Cherubini, Jelena Zivkovic, (2008) у издању Istituto Italiano di Cultura 
Di Belgrado; Belgrade; 2008;, ISBN 978-86-907929-3-1 приказује основе, методологију и резултате рада на студио пројекту М5 на 
другој години Мастер академских студија архитектуре.  

Поред рада на Архитектонском факултету у Београду, доц. Јелена Живковић је 2009-11 године 
била ангажована као наставник на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу где је 
руководила предметом Пејзажна архитектура. Као предавач је учествовала на бројним стручним 
скуповима и радионицама и била ментор и међународних и националних студенстих радионица.  

Педагошки рад у оквиру ван-наставних активности кандидаткиња остварује  ко-руковођењем  
пројектом Public Art Public Space већ 11 година. У оквиру програма су организована бројне 
радионице, годишњи пројекти у форми реализованих интервенција у јавним просторима,  
предавања еминентних стучњака из области архитектуре и урбанизма, као и једна међународна 
конференција. Програм је вишеструко награђиван а предстаљен је оквиру Европске дигиталне 
архиве јавних простора. 

Јелена Живковић се доказала као одличан педагог који је подједнако успешан у припреми и 
излагању наставе ex-catedra, конципирању и организацији вежбања уз потребну едукацију 
сарадника, као и у непосредном раду са студентима у оквиру рада у студију и у ваннаставним 
активностима. Такође је, у циљу проналажења нових и бољих начина преношења знања и 
вештина на студенте, показала спремност да константно преиспитује и унапређује свој рад. 

О квалитету педагошког рада кандидата сведоче и веома високе оцене добијене у студентским 
анкетама од 2009. године, када је Архитектонски факултет аредитован , до данас. Рад у настави др 
Јелене Живковић је у континуитету високо вреднован на свим предметима који су оцењивани: 
Теорија урбаног дизајна (5.0; 4.96),  Урбана рекреација (4.93),  Урбане функције (4,76; 4.87; 4.92, 
5.0), Студио пројекат 3 (4.35; 4.98; 5.0), Студио пројекат 4 – Синтеза (4.73), Изборни предмет - 
Уметност у јавним градским просторима (4,57) , Семинар: Просторни и одрживи развој (5,0). 

Изузетни резултати педагошког рада потврђени су бројним и значајним националним и 
међународним наградама које су освојили студентски радови којима је доц. др Јелена Живковић 
била ментор. Од укупно 15 награда  9 је освојено од избора др. Живковић у звање доцента. Међу 
најзначајнијим наградама је Награда Универзитета у Београду за најбољи стручни и научно-
истраживачки рад студената за школску 2006/7 годину на предмету Уметност у јавним градским 
просторима. Поред тога, посебно се истичу резултати кандидаткиње у менторском раду. 
Менторство на око 40 дипломских и мастер радова радова показује изузетан степен поверења код 
студената који су је као ментора бирали, а награде које су ови дипломски радови освојили говоре 
о квалитету њеног педагошког као и рада на обезбеђењу научно-истраживачког подмлатка. Као 
најзначајније се издвајају: Награда Града Београда за стваралаштво младих (2007), Награде за 
дипломски рад Привредне коморе Београда (2006 и 2010); Прва (2006) и друга (2014) награда  
међународног Урбанистичког салона,  као и Међународна Тримо награда за најбољи дипломски 
рад (2010). 

Све наведено говори о томе да је др Јелена Живковић у досадашњем раду на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, а посебно у звању доцента, показала висок стучни ниво 
и посвећеност настави, изузетне способности у њеном конципирању, организовању и 
спровођењу,  и остварила запажене и наградама верификоване резултате на различитим 
пољима педагошког рада. Комисија потврђује да је примарно интересовање др Јелене Живковић 
управо настава, а да су све друге активности у професионалној каријери у функцији реализације 
и унапређења улоге наставника. У том смислу Комисија оцењује да кандидат испуњава све 
формалне и суштинске услове за стицање звања ванредног професора који се тичу 
способности за педагошки и наставни рад. 
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7. ОЦЕНА О АНГАЖОВАЊУ КАНДИДАТА У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ 
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

У току свог вишегодишњег рада на Архитектонском факултету, Кандитаткиња је стекла знање и 
искуство који су јој омогућили да као представник Департмана и својим личним ангажовањем 
активно и предано учествује у развоју наставе и у осталим делатностима високошколске установе.  

Др Јелена Живковић је била активно ангажована и остварила запажене резултате у широком 
спектру послова везаних за фунционисање Департмана (Катедре) и Факултета као целине. У 
изборном периоду у звању доцента била је Руководилац Већа основних студија, члан Савета 
Факултета, члан Комисије за пријемни испит на Основним студијама архитеткуре и Мастеру 
Интегрални урбанизам, Комисије за студентска питања, Комисије за наставу и Комисије за 
нормативну делатност.   

Одлично познавање садржаја, структуре и проблема наставе на Архитектонском факултету 
кандидаткиња је стекла и примењивала кроз вишегодишњи рад у Комисији за студентска питања. 
То јој је омогућило да као руководилац Већа основних студија допринесе унапређењу 
организације и усклађивању процеса одвијања наставе на различитим предметима. Свој активни 
ангажман у домену организације наставе на Департману за урбанизам остваривала је у својству 
координатора учешћа сарадника у настави на Департману. 

Комисија препознаје значај ангажмана и доприноса кандидаткиње у развоју наставе и 
промовисању новог студијског програма на Архитектонском факултету - мастер Интегрални 
урбанизам. Поред активног учешћа у конципирању структуре новог мастера, као и увођења нових 
предмета «Теорија урбаног дизајна « и «Мастер теза и пројекат», кандидаткиња је посебан 
ангажман остварила као координатор рада на Мастер пројекту 2014. године. Том приликом је 
остварена сарадња са експертима и представницима великог броја значајних институција и 
струковних удружења, као и организација више радионица и јавних презентација новог мастер 
програма. 

Кандидаткиња је учествовала и у бројним активностима у току рада на реформи наставе и 
акредитацији наставних програма на Архитектонском факултету. У периоду 2005-2006 у својству 
представника Департмана за урбанизам учествовала је у раду Комсије за наставу у различитим 
фазама рефоме наставе на Архтектонском факутету, док је у припремама за реакредитацију 
програма 2012 године имала активни ангажман у конципрању и организацији наставе на 
Департману. Такође је била учесник у раду бројних радних тела Департмана за урбанизам у 
оквиру којих је преузимала различите обавезе на пољу унапређења наставе. 

Допринос развоју и унапређењу наставе на матичном Факултету остварује се и кроз вишегодишњи 
рад кандидаткиње на  међууниверзитетској и међународној сарадњи са Faculty of Architecture 
“Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome (руководилац сарадње доц. Ђукановић). Ова 
сарадња је остваривана на више нивоа наставе и резултовала је бројним публикацијама и 
изложбама. Као најважнији се истичу: а)  Изложбе у Италијанском културном центру у Београду и 
на Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome, као и монографија 
CITTA,FIUMI, MARGINI FLUVIALI - ROMA BELGRADO (коаутор са Z. Djukanovic, R. A. Cherubini) у којима 
су приказани резултати заједничке наставе мастер пројекта М5 Архитектонског факултета у 
Београду  и  дипломских радова  на Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La 
Sapienza" Rome, б) Cherubini R.A (ed.) AW_Across Waters Il Fiume Riprogettato,Orienta Edizioni, Roma 
и в) презентација Пројекта сарадње у изради дипломских радова на Festa dell Architectura di Roma 
2010  (Salon arhitekture Rima) -  Across Waters. Rome-Belgrade 2010. Il Danubio Riprogettato a Roma. 
Унапређење  међуфакултетске сарадње, као и стручно педагошко усавршавање, омогућено је и 
кроз Basileus scholarship за наставно особље у оквиру "Erasmus Mundus External Cooperation 
Window Project Basileus" који је на факултету Ludovico Quaroni кандидаткиња реализовала у 
пролећном семестру 2010 године. Поред тога, значајно је указати и на учешће кандидаткиње у 
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сарадњи са  Vienna Technical University - Depatment of Ladscape Architecture у оквиру које је 2005 
организовала предавање и радионицу за студенте.  

На основу свега  претходно изложеног, Комисија оцењује да кандидат др Јелена Живковић  
испуњава све формалне и суштинске услове за стицање звања ванредног професора који се 
тичу ангажовања у развоју наставе и других делатности високошколске установе. 

8. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА КАНДИДАТА ПОСТИГНУТИХ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ, 
ОДНОСНО УМЕТНИЧКОГ ПОДМЛАТКА 

Доцент др Јелена Живковић се у току рада на Архитектонском факултету активно ангажовала у 
промоцији и подизању капацитета научно-наставног подмлатка.  

У континуитету је доприносила подстицању младих на што боље резултате у свом истраживачком 
и креативном раду. Организовала је тематске изложбе и презентовала студентске радове на 
укупно 23 јавне изложбе на националном и међународном нивоу, од тога 15 после избора у звање 
доцента и 6 у последњих 5 година. Била је ментор студентским тимовима на два конкурса, од тога 
једном националном и једном међународном.  

Обезбеђењу научно-наставног подмлатка  кандидаткиња је доприносила и учешћем у раду 
последипломских и специјалистичких студија, у својству руководиоца изборног предмета, 
предавача по позиву и члана комисије за одбрану 15 специјалистичких и магистарских радова. 

Посебан допринос развоју научно-настаног подмлатка кандидаткиња остварује и кроз 
дугогодишњи непосредан рад са сарадницима, како у пословима наставе тако и у стручном и 
уметничком раду. Своја знања и искуства је несебично преносила на студенте и сараднике 
Факултета са којима је сарађивала на различитим пројектима и студијама. У раду на предметима 
којим руководи, Јелена Живковић укључује студенте старијих година и докторских студија као 
демонстраторе и сараднике у настави, покушавајући и на тај начин да припреми студенте за виши 
ступањ студија и за академски посао. Такође је многим дипломираним студентима помогла у 
профилисању наставка њиховог даљег школовања и препорукама подржала њихово 
усавршавање. Млађим колегама, сарадницима са Департмана за урбанизам, помагала је у 
настојању да се припреме за наставнички позив, подржавала их је у њиховом раду и по потреби 
усмеравала. Поред тога, сарадницима на различитим ваннаставним пројектима и у стручним 
пословима Ј.Живковић је помогла у њиховом оспособљавању и усавршавању, перманентно 
инсистирајући на повезивању теоретског знања и практичних искустава које млади сарадници 
стичу.  

Увидом у постигнуте резултате у обезбеђивању научно-наставног подмлатка Комисија 
оцењује да др Јелена Живковић испуњава све формалне услове за стицање звања ванредног 
професора. 

9. ОЦЕНА О УЧЕШЋУ У СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ДЕЛАТНОСТИМА ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА РАЗВОЈ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Кандидатиња своја професионална и педагошка искуства веома успешно користи кроз бројне 
наставне и ваннаставне активности усмерене на унапређења урбанистичке праксе.  

Као представник Архитектонског факултета у Београду и експерт у домену планирања отворених и 
рекреативних простора, била је члан Националног експертског тима за припрему потписивања 
Европске конвенције о пределима и учествовала у изради највишег националног планског 
документа – Стратегије, а потом и Просторног плана Републике Србије. Такође је као експерт 
специфичног научно-истраживачког профила са Архитектонског факултета била ангажована као 
члан Савета при изради урбанистичких планова за посебно значајне градске локације (Топчидер) 
и држала предавања на програмима едукације и радионицама које организује Инжењерска 
комора Србије. 
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Као признати експерт у домену планирања и дизајна јавних градских простора представљала је  
(са А. Тилингер) Србију и град Београд на Међународном форуму „Transatlantic Cities Forum on 
Waterfront Development“ (Ђенова, Италија, 2010.) у организацији German Marshal Fund-а. На овом 
скупу је одржала је предавање по позиву и учествовала на радионици, а стечена знања и искуства 
наставила је да примењује у домену едукације и унапређења струке у Србији. 

Ј. Живковић је као члан оцењивачког суда била  ангажована на многим конкурсима, изложбама и 
стручним манифестацијама, где је, својим професионалним приступом и деловањем у складу са 
принципима струке и етике, допринела подизању угледа Факултета и Универзитета, које по 
природи свог позива представља. Посебно значајан допринос развоју струке остваривала је 
вишегодишњим ангажманом у својству ментора радионица и студентских конкурсних радова  а 
потом и члана Савета и жирија манифестације Архитектура и урбанизам Панчева (АУПА) као 
посебно значајне манифестације за развој урбанизма у Србији. 

Допринос развоју високошколске установе али и шире струке остваривала је и кроз ангажовање у 
међууниверзитетској и међународној сарадњи са Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” – 
University „La Sapienza“ Rome (руководилац сарадње доц. Ђукановић). Резултат ове сарадње су и 
бројне публикације и изложбе које су допринеле афирмацији струке, размени знања и искустава и 
оствариле позитиван утицај на локалну праксу. 

Од посебног значаја за унапређење струке је деловање кандидаткиње као ко-руководиоца 
програма Public Art & Public Space, чији је оснивач Архитектонски факултет. Кроз овај програм се, 
истовремено са едукацијом студената и афирмацијом струке и Архитектонског факултета, врши и 
едукација  локалних управа и оснаживање грађана у домену деловања на унапређењу квалитета 
јавних простора. Исторемено, овај програм функционише и као платформа за ширење и размену 
знања и искустава у домену коришћења јавне уметности као средства позитивних друштвених, 
еколошких и естетских промена у урбаном простору. Поред организације и реализације бројних 
предавања еминентних домаћих и страних архитеката и урбаниста, у оквиру овог пројекта је 
реализована међународна конференција „Design and City“ 2008. године. 

Ј. Живковић је члан Удружења Урбаниста Србије, Савеза Архитеката Србије. Тренутно је 
ангажована као члан Надзорног одбора Друштва урбаниста Београда. 

Увидом у форме ангажовања у развоју струке, као и у постигнуте резултате кандидата, 
Комисија налази да је др Јелена Живковић веома активна у бројним друштвеним активностима 
релевантним за развој професије и Универзитета, што представља квалитативно важне 
критеријуме за стицање звања у области урбанизма и просторног планирања.  

10. ЗАКЉУЧАК  И  ПРЕДЛОГ  КОМИСИЈЕ 

Др Јелена Живковић је током дугогодишњег професионалног ангажмана на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду остварила значајне резултате на свим пољима деловања - у 
научно-истраживачком, стручном и педагошком раду. Анализа и оцена научне, педагошке, 
професионалне и друштвене делатности кандидата, посебно у периоду након избора у звање 
доцента, указују да је реч о изузетно вредном научнику, педагогу и стручњаку који успешно 
повезује различите области свог деловања.  

Резултати научног и стручног рада 

Научна интересовања  др Јелене Живковић су усмерена на подручје њене основне активности у 
настави - област урбанизма и просторног планирања, а бројни публиковани радови у 
монографијама и часописима, докторски и магистарски рад и бројна саопштења на научним и 
стручним скуповима то јасно потврђују. У својим истраживањима се бави проблематиком 
квалитета и услова развоја јавних, отворених и рекреативних простора у граду. Најзначајнија 
карактеристика њеног рада јесте прожимање теорије и праксе, као и мултидисциплинарни 
приступ који кандидатиња негује у решавању проблема и сагледавању урбанизма и архитектуре 
уопште.  
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Резултати научно-истраживачког рада кандидаткиње, у изборном периоду у звању доцента, су 
бројни, разноврсни и високог квалитета. Од избора у звање доцента учествовала на 2 национална 
и 3 међународна научно-истраживачка пројеката (од тога 1 национални и 2 међународна у последњих 
5 година), у својству истраживача, руководиоца подпројекта и ко-руководиоца пројекта. Резултат 
учешћа у овим пројектима јесте и велики број објављених и рецензираних научних радова у свим 
категоријама, и то 53 у звању доцента, односно 33 у последњем изборном периоду. У звању 
доцента је објавила:  

• 3 рада у референтним међународним научним часописима (М22-1, М24-2) – све у другом изборном 
периоду у звању доцента, односно у последњих 5 година; Поред тога, у другом изборном периоду 
има и 1 рад објављен у  научно-стручном часопису који није реферисан,  као и 1 рад који се 
реферише у WOS али није објављен у часопису 

• 1 рад у научном часопису националног значаја (М51) објављен у другом изборном периоду у звању 
доцента као и 1 рад у стручном часопису; 

• 5 поглавља у монографијама међународног значаја (4 у последњих 5 година) и коуредник је 1 
стручне монографије; 

• Коаутор је једне монографије и има 9 поглавља у научним монографијама националног значаја (6 у 
последњих 5 година); Такође је ко-уредник 1 научне (у последњих 5 година) и 2 стручне 
монографије; 

• 19 радова саопштених и публикованих на међународним научним скуповима (14 у последњих 5 
година). 

О високом квалитету њеног научно-истраживачког рада говоре и награде и признања које је 
добила (Награда Привредне коморе Београда, Урбанистичког салона – за публикацију, у 
коауторству). Поред научних, кандидаткиња је у изборном периоду у звању доцента објавила два 
практикума и  четири стручне публикације, које су по свом садржају повезане са њеним радом у 
настави на Архитектонском факултету. 

Стручни рад др Јелене Живковић се такође тежишно одвија у области урбанизма и просторног 
планирања. Обиман је и разноврстан у погледу просторних нивоа на које се односи - креће се у 
распону од просторних, генералних, регулационих урбанистичких планова, урбанистичких студија, 
конкурсних радова до урбанистичког и архитектонског пројектовања. Истовремено, њен стручни 
рад је фокусиран на проблематику планирања и дизајна отворених, јавних и рекреативних 
простора, којом се кандидаткиња бави и у свом педагошком и научно-истражвачком раду.  
У  звању доцента кандидаткиња је:  

• Учествовала као експерт и члан ауторског тима на изради 29 (од укупно 31) просторних и 
урбанистичких планова свих нивоа, укључујући и Просторни план Републике Србије. Њена 
методологија интегралног планирања простора за туризам, рекреацију и спорт, и система зеленила 
примењена је у још 8 планова.  

• Учествовала и руководила израдом 5 (од укупно 8) урбанистичких студија, једног урбанистичког 
решења веће просторне целине и једне реализоване просторне интервенције у јавном простору 

• Учествовала на 4 на урбанистичко-архитектонска конкурса, од тога на 2 као консултант  

• Као аутор или коаутор је излагала радове на 9 (од укупно 18) националних и међународних 
изложби и приредила 6 изложби (од укупно 10).  

• За стручни рад у областима урбанистичког планирања и пројектовања је добила је 5  награда ( од 
укупно 15 у каријери) 

Успешно повезујући различите области свога деловања, др Јелена Живковић се јасно 
профилисала и истакла као локално и национално признати експерт за планирање и дизајн 
отворених и рекреативних простора, који континуално доприноси унапређењу струке. Члан је  
Удружења Урбаниста Србије, Савеза Архитеката Србије. Тренутно је ангажована као члан 
Надзорног одбора Друштва урбаниста Београда. 
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Резултати педагошког рада и рада на развоју научно наставног подмлатка 

Комисија посебно истиче изузетан квалитет и значајне резултете педагошког рада др Јелене 
Живковић. Карактеришу га темељна припрема и реализација различитих и иноватнивних облика 
наставе, као и њен велики лични ангажман у преношењу знања, развоју вештина и јавној 
презентацији студентских радова.  

За предмете којима руководи објавила је 1 монографију и 1 практикум из области за коју се бира, 
намењене студентима са рецензијама као основно средство у настави; као и 1 практикум и 1 
ридер  као интерне публикације АФ  и 2 стручне монографије које се користе као пратеће наставно 
средство. 
Резултат  њеног педагошког рада су бројна највиша национална признања која су додељена 
студентским и дипломским радовима на такмичењима, конкурсима и изложбама (Награда Града 
Београда за стваралаштво младих, Награда Привредне коморе Београда, Награда Универзитета у 
Београду за најбољи стручни и научно-истраживачки рад,...), као и високо вредновање у оквиру 
студинтске анкете за предмете Урбане функције, Студио пројекат 3, Студио пројекат 4, Семинар 
Просторни и одрживи развој, Урбана рекреација и Уметност у јавним градским просторима- PaPs 
(оцене од 4,35 до 5,0). 

Посебан ангажман и посвећеност педагошком раду доц. др Јелене Живковић огледа се у 
реализацији  бројних ваннаставних активности које је, у сарадњи са колегама са Факултета, као и у 
међуфакултетској и међународној сарадњи, иницирала, организовала и реализовала, а чији је 
основни циљ квалитетна едукација будућих архитеката и урбаниста. Ове активности обухватају 
организацију великог броја изложби студентских радова (укупно 23 јавне изложбе, од тога 15 
после избора у звање доцента и 6 у последњих 5 година), менторство на 14 радионица, као и ко-
руковођење међународним интердисциплинарним пројектом алтернативне едукације у урбаном 
дизајну „Public Art & Public Space“, у оквиру кога су реализована бројна предавања, скупови, 
изложбе, просторне интервенције и једна конференција. 
Од избора у звање доцента, др Јелена Живковић је остварила и значајан допринос у обезбеђењу 
научно-наставног подмлатка кроз учешће у раду и на одбранама завршних радова магистарских и 
специјалистичких студија (15), менторством на дипломским/мастер радовима истраживачког 
карактера (40), укључивањем и оспособљавањем за рад у настави студената демонстратора и 
сарадника, као и усмеравањем и подстицањем њиховог научног профилисања. Такође је 
ангажовањем сарадника на различитим ваннаставним и стручним пројектима, допринела  
њиховом стручном оспособљавању и усавршавању, перманентно инсистирајући на повезивању 
теоретских знања и практичних искустава које млади сарадници стичу.  
Ангажовање у развоју наставе и других делатности високошколске установе 

У изборном периоду у звању доцента, Јелена Живковић је била активно ангажована и остварила је 
запажене резултате у широком спектру послова везаних за фунционисање Факултета као целине и 
матичног Департмана за урбанизам. Била је руководилац Већа основних студија, члан Савета 
Факултета, члан Комисије за пријемни испит на Основним студијама архитеткуре и Мастеру 
Интегрални урбанизам, Комисије за студентска питања, Комисије за наставу и Комисије за 
нормативну делатност. Одлично познавање садржаја, структуре и проблема наставе на 
Архитектонском факултету омогућило је кандидаткињи да, као Руководилац  Већа основних 
студија, координатор учешћа у настави на Департману и учесник у различитим радним групама 
приликом реформе наставе и акредитације, пружи суштински допринос унапређењу  садржаја и 
организације наставе. Важан допринос кандидаткиња је дала и развоју и промовисању новог 
студијског програма на Архитектонском факултету - Мастер Интегрални урбанизам, креирајући 
нове предмете, као и својим деловањем у својству координатора израде завршних мастер радова. 

Развоју наставе на Архитектонском факултету Ј. Живковић је додатно доприносила и  
ангажовањем и постигнутим резултатима у међународној сарадњи Архитектонског Факултета у 
Београду и  Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome. У оквиру ове 
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сарадње  реализован је велики број изложби студентских радова у Београду и Риму и 
публиковане су 2 књиге. 
Као признати експерт у домену планирања отворених и рекреативних простора, представљала је и 
успешно промовисала Архитектонски факултет приликом потписивања Европске конвенције о 
пределу, а учестовала је и у раду на изради Стратегије и Просторног плана Републике Србије. 
Допринос развоју струке и афирмацији Факултета, кандидаткиња је такође дала и успешним 
ангажовањем као члан оцењивачког суда на многим конкурсима, изложбама и стручним 
манифестацијама, као и учешћем у организацији и реализацији манифестација и скупова од 
значаја за развој урбанизма и архитектуре. 

Закључак и предлог 

На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом резултата педагошког, 
научно-истраживачког и стручног рада кандидата др Јелене Живковић, а на основу Статута 
Архитектонског факултета у Београду, Статута Универзитета у Београду, општих услова 
предвиђених Законом о раду, посебних услова предвиђених Законом о високом образовању, 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, као и додатних 
једнаковредних услова, Комисија констатује да кандидат испуњава потребне формалне и 
суштинске услове за избор у звање ванредног професора по научној линији за област: Урбанизам 
и просторно планирање.  

Комисија оцењује да је кандидат др Јелена Живковић стекла углед свестраног и веома успешног 
научног радника, стручњака и наставника, који тежи непрестаном унапређењу професије и 
повезивању теорије и праксе у свим областима свог деловања. 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 кандидат др Јелена Живковић дипл.инж.арх, својим радом и 
постигнутим резултатима задовољила све критеријуме и предлаже Изборном већу 
Архитектонског факултета у Београду да прихвати овај Реферат и упути предлог Већу научних 
области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да се др Јелена Живковић, 
изабере 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, 28. октобра 2015. године  

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

        

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 Зоран Никезић, члан Комисије, 
редовни професор Архитектонског факултета, Универзитета у Београду,  
у пензији 
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	Осим на Архитектонском факултету кандидаткиња је у оквиру националне и међународне сарадње са академским институцијама имала ангажовање у спровођењу наставе на једном домаћем и једном иностраном факултету, као и у  бројним студентским радионицама у св...
	У звању доцента – други изборни период
	 2010 -  Учешће у  изради завршних Мастер радова и раду на Мастер студио пројекту на Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome; Развој међународне сарадње, изложба радова (host prof.  Roberto Cherubini), у оквиру "Era...
	 2009 – 2010 - Пејзажна архитектура, руководилац изборног предмета на Мастер студијама Грађевинско- архитектонског факултета у Нишу
	У звању доцента – први изборни период
	 2007 - У пролећном семестру 2007 године као руководилац студија и ко-ментор учествовала на реализацији заједничке наставе мастер пројекта М5 Архитектонског факултета у Београду  и  дипломских радова  на Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - U...
	 2005 - „Recreational and open spaces in Belgrade“ - предавање и радионица Vienna Technical University -  Depatment of Ladscape Architecture
	Кандидат др Јелена Живковић учествовала је у укупно 3 национална научно-истраживачка пројеката које је финасирало Министарство просвете, науке и техношког развоја, од чега је на 2 пројекта учествовала после избора у звање доцента, а на 2 је била руков...
	2.5.1 Национални научно истраживачки пројекти
	У сарадничким звањима
	 2000-2004 - РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ И ЊЕНО УКЉУЧЕЊЕ У ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ, Архитектонски факултет Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију Републике Србије, значај пројекта: национални,  руководилац: проф. др. Миодраг ...
	2.5.2 Међународни пројекти
	3. ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ
	 Djukanovic Z., Zivkovic J., Djukanovic LJ. (2014) Participatory Public Art – A Sustainable Place-Making Practice. Nano, Bio And Green – Technologies For A Sustainable Future, SGEM Scientific Papers DataBase, Volume: 14/2; pp. 573-581; ISBN 978-619-7...
	Стручни рад, у изборном периоду у звању доцента, у оквиру области урбанистичког планирања кандидаткиња остварује као члан ауторског тима на изради 29 (од укупно 31) просторних и урбанистичких планова свих нивоа. Оргигинална методологија интегралног пл...
	Као резултат стручно-уметничког рада, Ј.Живковић се профилисала као експерт за планирање и дизајн отворених и рекреативних простора  и као представник Архитектонског факултета, била члан Националног експертског тима за потписивање Европске конвенције ...
	Најзначајнији резултат рада у овој области, који је реализован у последњем изборном периоду јесте учешће  у изради Стратегије и Просторног плана Републике Србије (2009-2010) и ко-ауторство (са Н. Васиљевић) у тематској целини «Заштита, уређење и разво...
	Поред тога, кандидаткиња је у звању доцента је учествовала и руководила израдом 5 (од укупно 8) урбанистичких студија :
	У области урбанистичког пројектовања  ко-аутор је пет дела од који се у последњем изборном периоду истиче „Идејно програмско, урбанистичко-архитектонско решење за десну обалу савског приобаља на потезу од Бранковог моста до ушћа Топчидерске реке“. Уче...
	 Festa dell Architectura di Roma 2010  (Salon arhitekture Rima) -  Across Waters. Rome-Belgrade 2010. Il Danubio Riprogettato a Roma, презентација пројекта сарадње архитектонских факултета у Риму и Београду на изради дипломских пројеката
	 European Archive of Urban Public Space, међународна Web изложба, http// urban.cccb.org
	 23. Међународни Салон урбанизма у Београду - 2014, излагач у  категорији Публикације – аутор поглавља у монографији „Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе“ (2013), Ур. Лаловић, К. и Радосављевић, У.
	 21. Међународни   салон урбанизма у Лесковцу – 2012. године у категорији Генерални урбанистички планови. Генерални урбанистички план Пожаревца. Члан уторског тима. Архитектонски факултет Универзитет у Београду, Истраживачко-пословни центар,  1. нагр...
	 19. Међународни Салон урбанизма за књигу, Бајић-Брковић М. (ед.)Креативне стратегије за одрживи развој градова Србије, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд,2010, ко-аутор поглавља у књизи 1. награда категорија Публикације
	 Дани архитектуре, Изложба пољских и српских архитеката, Архитектонски факултет , Београд 2007
	 15. Међународни Салон Урбанизма у Новом Саду, коаутор , 1. награда у  категорији Просторни планови  за Просторни план Општине Сурдулица, 1. награда у категорији регулационих планова за  групу планова генералне регулације подручја Таре, коаутор
	 Визуeлни знaк и aрхитeктура, Гaлeриja зa сaврeмeну умeтнoст, Пaнчeвo, 2005
	Била је коаутор изложби:
	 Индустријски комплекс у Пироту, изложба студентских радова, Градска галерија у Пироту, 2009, коаутор са  Ксенија Лаловић, Петар Арсић, Марија Маруна, Ивица Николић
	 CITTA,FIUMI, MARGINI FLUVIALI - ROMA BELGRADO; изложба студентских радова и промоција публикације,  Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni” - University "La Sapienza" Rome; Рим, 2008, коаутор са З. Ђукановић, R. Cherubini
	 PLACEMAKING - public art, јавна уметност и креирање места, истраживање потенцијала јавних простора општине Стари град за public art, изложба студентских радова у кући Ђуре Јакшића, коментор и члан тима руководилаца, пројекат ПАПС Архитектонског факу...
	 Уметност у јавним градским просторима, у оквиру манифестације Дани Дунава, 2005, 2007 и 2008. г,  коаутор са З. Ђукановић, А. Бобић
	За стручни рад у областима урбанистичког планирања и пројектовања је добила 14 награда, од тога 5 у изборном периоду у звању доцента. Награде остварене у овом периоду су:
	 1. награда у  категорији Генерални урбанистички планови, 21. Међународни  салон урбанизма у Лесковцу – 2012. године у категорији Генерални урбанистички планови. Генерални урбанистички план Пожаревца. Члан уторског тима. Архитектонски факултет Универ...
	На основу свега наведеног, Комисија сматра да се ради о кандидату који је захваљујући свом образовању, стручности и свестраности постигао изузетне резултате на стручном пољу. Како је рад др Јелене Живковић  награђиван и високо оцењен од стране домаће ...
	 3 рада у референтним међународним научним часописима (М22-1, М24-2) – све у другом изборном периоду у звању доцента, односно у последњих 5 година; Поред тога, у другом изборном периоду има и 1 рад објављен у  научно-стручном часопису који није рефер...
	Комисија закључује да је кандидат др Јелена Живковић дипл.инж.арх, својим радом и постигнутим резултатима задовољила све критеријуме и предлаже Изборном већу Архитектонског факултета у Београду да прихвати овај Реферат и упути предлог Већу научних обл...
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