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ИЗВЕШТАЈ 

Комисије о пријављеном кандидату за избор наставника у звање доцента за ужу научну, односно 
уметничку област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, на Департману за 
архитектонске технологије. 

Декан Архиектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, а на основу предлога Департмана за 
архитектонске технологије,  дана 31.08.2015. године  донео је одлуку бр. 02-11/1-49 о расписивању 
конкурса за избор једног доцента за ужу научну односно уметничку област: Архитектонске 
конструкције, материјали и физика зграда на Департману за архитектонске технологије 
Архитектонског факултета у Београду. 

Конкурс је објављен у Огласним новинама националне службе за запошљавање „Послови“ број 
638 дана 09.09.2015. године, а на основу Закона 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), 
Статута Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 162/11- пречишћен текст, 172/13 и 178/14), 
Статута Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 89/12 – пречишћен текст, 98/14 и 104/15) и 
Закона о раду („Сл. Гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 

Изборно веће Архитектонског факултета је, на седници одржаној 14.09.2015. године, донело 
Одлуку бр. 01- 1379/2-4.1 о образовању Комисије за припрему извештаја за избор кандидата у 
саставу: 

др Милица Јовановић Поповић, председник 

редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

др Бранислав Жегарац, члан 

редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

др Мила Пуцар, члан 

научни саветник Института за архитектуру и урбанизам, у пензији  
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На основу увида у конкурсни материјал, Комисија је утврдила да се на расписани конкурс у 
предвиђеном року, под Пријавом бр.02-1616/1 од 18.09.2015. године, пријавио један кандидат- др 
Љиљана Ђукановић, дипл. инж. арх. Увидом у поднету документацију, Комисија је констатовала да 
је пријава потпуна.  

Комисија се у свом раду руководила према следећим документима:  

- Закон о високом образовању („Сл. Гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15-аутентично тумачење)  

- Статут Aрхитeктoнскoг Факултета у Београду, чл. 118, 119. („Сл. билтен АФ", број   72/06, 75/07 - 
редакција текста, број 89/12 – пречишћен текст, 98/14 и 104/15) 

- Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, чл. 04 тачка В („Гласник 
Универзитета у Београду“, Година LIII, бр. 183, 12.02.2015.) 

Након детаљног прегледа и анализе поднете документације др Љиљане Ђукановић, Комисија 
подноси следећи извештај. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ 

 

На конкурс се пријавио само један кандидат др Љиљана Ђукановић, Асистент Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду, изабрана за ужу научну, односно уметничку област: 
Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда. Увидом у поднету документацију, 
Комисија је констатовала да је пријава потпуна. 

 

1.БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА И КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Љиљана (Сава) Ђукановић је рођена у Београду 26.8.1963.године. Живи и ради у Београду. 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала је 1982. године, после завршене 
средње Архитектонске школе (усмерено образовање) у Београду, чиме је стекла звање 
Архитектонски техничар за високоградњу.  

Дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду- пројектантски смер 
1989.године и стекла звање дипломираног инжењера архитектуре са средњом оценом током 
студија 8,45. Током студија награђена је за групни рад из предмета ПСН – архитектонске 
конструкције III. Дипломски рад на тему “Хотел ЈАТ Сурчин” радила је под менторством проф. 
Владислава Ивковића. Рад је оцењен оценом 10.  

2 

 



Своју професионалну активност започиње већ током студија, учествујући као сарадник у изради 
архитектонских пројеката и конкурса. Непосредно по завршетку студија започела је хонорарни рад 
у Предузећу за пројектовање и инжењеринг “Валтехник” са седиштем у Београду, где је примљена 
у стални радни однос 1991. године.  

Од 1994. године запослена је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду: прво у 
звању Асистента приправника, од 1998. године изабрана је у звање Стручног сарадника, а 2004. 
године изабрана је у звање Вишег стручног сарадника. По одбрањеној магистарској тези 2008. 
године, изабрана је у звање Асистента.  

Последипломске магистарске студије: “Архитектура, технологија и енергија” уписала је 1993. 
године које је одслушала и положила све испите са постигнутом просечном оценом 9.83.Током 
2005. и 2006. године одслушала је прву и другу годину Докторских студија (по новом наставном 
плану) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. 

Магистарску тезу под називом: Фасадне облоге од опекарских елемената у условима 
савремене градње и енергетске рационализације, одбранила је 17.7.2008. године на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду пред комисијом у саставу: проф. др Милица 
Јовановић Поповић (ментор), проф. др Бранислав Жегарац, др Мила Пуцар, научни саветник 
Института за архитектуру и урбанизам и тиме стекла звање Магистра наука из области 
архитектуре и урбанизма. Исте године изабрана је за Асистента на Департману за Архитектонске 
технологије, за ужу научну односно уметничку област Архитектонске конструкције, материјали и 
физика зграда. 

Докторску тезу  под називом: Типологија и валоризација грађевинске структуре стамбених 
зграда Београда са становишта комфора становања, одбранила је 7.7.2015. године на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду пред комисијом у саставу: проф. др Милица 
Јовановић Поповић (ментор), проф. др Ана Радивојевић, проф. др Мирјана Ротер Благојевић и 
проф. др Драгана Шумарац Павловић (Електротехнички факултет Универзитета у Београду) и тиме 
стекла звање Доктора техничких наука из области архитектуре и урбанизма. 

Кандидат активно користи рачунар са свим софтверским апликацијама релевантним за бављење 
струком. Користи енглески и руски језик. Члан је инжењерске коморе Србије од њеног оснивања. 

 

2.СТРУЧНА БИОГРАФИЈА 

2.1. Кретања у служби 

Љиљана Ђукановић започиње своју професионалну активност већ током студија, учествујући као 
сарадник у изради архитектонских пројеката и конкурса. У периоду 1985-86. године радила је као 
сарадник на изради извођачког пројекта за објекат Робна кућа Београд и ЗОИЛ-Дунав на Славији, 
под руководством проф. Владислава Ивковића. 
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Непосредно по завршетку студија започела је хонорарни рад у Предузећу за пројектовање и 
инжењеринг “Валтехник” са седиштем у Београду, на пословима израде инвестиционо-техничке 
документације. Примљена је у стални радни однос у звању пројектанта 1991. године у истом 
предузећу и у том периоду ради на пословима пројектантског надзора на градилишту Тржног 
центра у блоку 44 на Новом Београду и на изради пројектне документације. Стручни испит је 
положила 1992. године и од тада ради као руководилац пројектног бироа на пословима вођења 
пројеката, као одговорни пројектант, аутор пројектант и ревидент инвестиционо-техничке 
документације. 

На Архитектонски факултет Универзитета у Београду примљена је 1994. године у звање Асистента 
приправника на предметима Архитектонске конструкције 1 и 2, на Катедри за архитектонску 
материјализацију простора. Године 1998. изабрана је у звање Стручног сарадника на предмету 
Архитектонске конструкције 1, а 2004. године изабрана је у звање Вишег стручног сарадника за ужу 
научну, односно стручно уметничку област: Архитектонске конструкције, еколошко пројектовање и 
грађење, на Катедри за архитектонске конструкције, технологију грађења и еколошки инжењеринг . 

Током школске 2003/2004. године ангажована је као хонорарни сарадник и на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду на Катедри за материјале и конструкције на предметима 
Зградарство и Техничко цртање.  

По одбрањеној магистарској тези кандидат Љиљана Ђукановић изабрана је на место Асистента, 
на Департману за Архитектонске технологије. Бирана је за ужу научну односно уметничку област 
Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда. 

2.2. Рад у настави 

У периоду пре усвајања новог наставног програма (до 2005. године) Љиљана Ђукановић је 
учествовала у припреми и реализацији наставе на предметима: 

• Архитектонске конструкције 1, стари наставни план, 1. и 2. година студија, предметни 
наставници: проф. др М. Јовановић-Поповић и проф. др Б. Жегарац, - припрема програма 
рада,  реализација вежби и испита, прегледање и оцењивање графичких радова, консултације 
са студентима. Од 2004. године одржава предавања на предмету Архитектонске конструкције 
1 за тематске јединице: прозори и врата, 

• Архитектонске конструкције 2, стари наставни план, 3. година студија, предметни наставник: 
проф. др А. Крстић - Фурунџић - реализација вежби, прегледање и оцењивање семестралних 
радова, консултације са студентима,  

• Архитектонске конструкције 3, стари наставни план, 4. и 5. година студија, предметни 
наставници: проф. др С. Станковић и проф. др С. Димић, - припрема и реализација вежби и 
испита, прегледање и оцењивање семестралних радова, консултације са студентима, 
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• Физика и материјали у архитектури, стари наставни план, 1. година - предметни наставник 
проф. др. Мирјана Михајловић-Ристивојевић- релизација вежби, прегледање семестралних 
радова, консултације са студентима,  

• Синтезни пројекат на Катедри за архитектонско пројектовање, стари наставни план, 
консултант у области Архитектонских конструкција. 

 

По усвајању новог наставног плана, према принципима Болоњске конвенције, учествовала у 
припреми и реализацији наставе на предметима: 

• Архитектонске конструкције 1, нови наставни план, 1. година Основних академских студија, 
предметни наставници: проф. др М. Јовановић-Поповић и проф. др Б. Жегарац, припрема 
програма рада,  реализација вежби и испита, прегледање и оцењивање графичких радова, 
консултације са студентима. Предавања на предмету Архитектонске конструкције 1, за 
тематске јединице: прозори и врата, 

• Архитектонске конструкције 2, нови наставни план, 2. година Основних академских студија, 
предметни наставник: проф. др А. Крстић-Фурунџић, реализација вежби, прегледање и 
оцењивање семестралних радова, консултације са студентима,  

• Студио пројекат 2 - Архитектонске конструкције, нови наставни план, 2. година Основних 
академских студија. Сарадник у области Архитектонских конструкција  у студијима: проф. др 
Душанка Ђорђевић (до одласка у пензију), проф. др Гордана Ћосић и проф. др Жикица Текић. 
Ангажман обухвата припрему и реализацију вежби, прегледање и оцењивање семестралних 
радова, консултације са студентима.  

• Студио М4 и радионица, нови наставни план, 1. година Мастер академских студија, 
руководилац студија: доц. Д.Игњатовић, реализација вежби, прегледање и оцењивање 
семестралних радова, консултације са студентима.  

• Студио М6-АТ и радионица , нови наставни план,  2. година Мастер академских студија, 
руководилац студија: проф. др М. Јовановић-Поповић и доц. Д.Игњатовић, реализација вежби, 
прегледање и оцењивање семестралних радова, консултације са студентима.  

 
По завршеној акредитацији новог наставног плана извршеној 2014. године учествовала у припреми 
и реализацији наставе на предметима: 

• Архитектонске конструкције 1, први семестар прве године Основних академских студија и 
Интегралних академских студија, руководилац предмета доц. Д.Игњатовић. Ангажман 
обухвата припрему програма рада,  реализацију наставе за три тематске јединице (прозори, 
врата и степенице), реализацију испита и консултације са студентима. 
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• Синтеза елемената и склопова- пројекат зидане зграде, други семестар прве године Основних 
академских студија и Интегралних академских студија, руководилац предмета:  проф. др М. 
Јовановић-Поповић. Ангажман на предмету обухвата припрему програма рада,  реализацију 
вежби, прегледање и оцењивање семестралног рада, консултације са студентима. 

• Студио пројекат 2 - Архитектонске конструкције, нови наставни план, 2. година Основних 
академских студија. Сарадник у области Архитектонских конструкција  у студију са проф. др 
Жикица Текић. Ангажман обухвата припрему и реализацију вежби, прегледање и оцењивање 
семестралних радова, консултације са студентима.  

Ангажман на другим високошколским установама: 

• Током школске 2003/2004. године ангажована је као хонорарни сарадник и на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду на Катедри за материјале и конструкције на предметима 
Зградарство и Техничко цртање. Ангажман је обухватао реализацију вежби, прегледање и 
оцењивање семестралних радова и испита, консултације са студентима и предавања на 
предмету Зградарство из области прозора и врата. 

2.3. Менторски рад 

• члан међународног жирија студентског конкурса за унапређење приобаља града Кастел Векио 
на језеру Лаго ди Болсена у Италији. Организатор: Sapienza University, Faculty of architecture 
”Ludovico Quaroni”, Proceno, 2009. године. 

• тутор интернационалне студентске радионице 14-21 децембра 2003. у Фиренци са темом: 

City as an Educational Polygon, the Issues of Cultural, Educational Tourism, case of Florence. 

2.4. Остале активности на факултету  

• члан Комисије за припрему и спровођење пријемног испита (2005-2006. године) 

• члан Централне комисије за полагање пријемног испита на Архитектонском факултету 2008. 
године.  

• члан жирија на Конкурсу за студенте архитектонског факултета у Београду, који организује 
сваке године компанија Века: Направи свој прозор и освоји вредну награду, од 2007. године.  

• члан Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета (2015. године). 

 

 

 

6 

 



3. НАУЧНИ РАД 

3.1. Тезе и дисертације 

Магистарску тезу под називом: Фасадне облоге од опекарских елемената у условима 
савремене градње и енергетске рационализације, одбранила је 17.7.2008. године на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду.  

Коришћење опекарских елемената као фасадне облоге представља област која код нас није 
истражена, или је истражена делимично, углавном кроз класичне опекарске елементе и системе од 
опека или блокова, док кандидат у тези показује да су област примене и њихове могућности 
далеко шире, нарочито код рехабилитације постојећих објеката. Кандидат је у овом раду прикупио 
бројне податке о врстама опекарских система, начинима њихове обраде и примене, као и 
специфичностима које са собом носе. Систематизовано су изнете карактеристике опекарских 
елемената које утичу на њихову примену као грађевинског материјала, као што су физичке, 
механичке, хемијске особине материјала. Посебна пажња посвећена је визуелним 
карактеристикама ове фасадне облоге, будући да управо оне, у највећој мери, опредељују 
перцепцију читавог објекта. 

У раду су приказане савремене тенденције развоја опекарске индустрије, са нагласком на 
енергетским потенцијалима опекарских фасадних облога и њиховим еколошким карактеристикама. 
Они чине окосницу рада и дефинишу позицију опеке према захтевима савременог, технолошки 
напредног и енергетски рационалног грађења. Будући да код нас велики број зграда не 
задовољава актуелне критеријуме енергетске заштите, анализирана је могућност побољшања 
њихових карактеристика, накнадним облагањем опекарским елементима у процесу њихове обнове 
и рехабилитације. Претпостављене техничка решења проверена су и кроз рачунске моделе.  

Докторску тезу  под називом: Типологија и валоризација грађевинске структуре стамбених 
зграда Београда са становишта комфора становања, кандидат Љиана Ђукановић 
одбранила је 7.7.2015. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Докторска 
дисертација припада научном пољу Техничко-технолошких наука, научнoj области Архитектура и 
урбанизам, односно ужој научној области Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, 
за коју је Архитектонски факултет у Београду матичан. 

Истраживање стамбених зграда, које данас чине стамбени фонд Београда, са становишта 
комфора, наметнуло је потребу за структуирањем стамбеног фонда који обухвата објекте настале 
у распону од скоро два века, према карактеристичним временским периодима, који представљају 
заокружене целине са становишта примењених грађевинских техника, али и друштвено-
политичких и економских односа. Усвојена периодизација доследно је спроведена кроз структуру 
докторске тезе и резултовала је усвајањем репрезентативних модела, на којима је спроведено 
истраживање стамбеног комфора.  

Истраживачки поступак започет је историјским прегледом стамбене изградње у Београду, тако што 
су анализирани утицајни фактори и околности који су опредељивали интензитет стамбене 
продукције: друштвено-економске прилике и степен развоја грађевинске индустрије и занатства. 
Анализа сваког појединачног периода спроведена је приказом друштвено-економског контекста 
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који формира стамбену политику и непосредно се рефлектује на стамбену изградњу. Анализирани 
статистички подаци базични су показатељ развоја стамбене изградње и кроз однос броја 
становника и изграђених станова сагледава се интензитет стамбене продукције. Степен развоја 
грађевинске индустрије и занатства непосредно је утицао на реализацију стамбене изградње, која 
је била диктирана стамбеним потребама и актуелном стамбеном политиком.  

Дефинисање критеријума и параметара за валоризацију стамбеног комфора извршено је у складу 
са важећом регулативом, како би добијени резултати показали квалитет стамбеног фонда 
Београда, са становишта савремених, актуелних критеријума. На самом почетку истраживања 
комфора сагледан је и историјски развој техничке регулативе из сваке појединачне области, и 
утврђени су утицајни фактори, који су уобличавали структуру стамбених зграда. Поред тога, 
утврђени су алати (софтверски пакети и рачунске методе) помоћу којих је спроведена анализа 
према установљеним критеријумима стамбеног комфора. 

Анализа стамбених зграда Београда са становишта комфора, према усвојеној периодизацији 
спроведено је кроз три фазе: у првој су формирани истраживачки модели, у другој је спроведена 
валоризација типичних модела, према утврђеним параметрима комфора, а у трећој је извршено 
вредновање остварених услова комфора. Формирању типичних модела стамбених јединица 
претходила је типолошка анализа карактеристичних структурних склопова, према усвојеној 
периодизацији, на основу које су утврђени веродостојни репрезенти карактеристичних техника 
грађења и примењених склопова. Уочена су одређена правила и идентификовани специфични 
проблеми, који су сагледани за сваки појединачни аспект стамбеног комфора.  

С обзиром на чињеницу, да стамбени објекти Београда нису значајније анализирани са 
становишта њихове грађевинске структуре, спроведено истраживање представља неопходно 
полазиште за рад у области реконструкције и адаптације постојећих објеката у циљу побољшања 
квалитета живота у њима и усклађивања са савременим захтевима становања.  

Посебан значај и оправданост истраживања јавља се у расветљавању градитељске праксе и 
дефинисању утицајних фактора који усмеравају и условљавају развој стамбене изградње и 
савремених захтева становања и употребе стана. Ако узмемо у обзир да досадашња истраживања 
нису обухватала историографску анализу грађевинске структуре стамбених објеката, овако 
конципиран рад представља значајну информациону подлогу за детаљнију анализу стамбеног 
фонда Београда по различитим основама.  

Типолошка анализа стамбеног фонда Београда са аспекта његове грађевинске структуре и базе 
података које из тога произилазе, представљају значајну полазну основу за друга истраживања 
која нису само из домена комфора становања. Стамбени објекти и његове материјалне 
карактеристике могу бити полазишта за истраживање: стабилности, физичке сигурности, заштите 
од пожара, трајности материјала и конструкција, флексибилности, еколошких карактеристика, 
економских студија.  
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3.2. Учешће у научноистраживачким пројектима 

Кандидат Љиљана Ђукановић је учествовала у неколико значајних научноистраживачких 
пројеката: 
 
2010-2012.  “ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS - ASSESSMENT OF ENERGY 

PERFORMANCES OF THE SERBIAN BUILDING STOCK“;  
Национални пројекат у оквиру међународног пројекта ТАБУЛА (Типолошки приступ 
анализи грађевинског фонда) подржан од стране GIZ – Deutsche Gesellschaft für 
Internatilnale Zusammenarbeit, руководилац пројекта проф. др Милица Јовановић-
Поповић; др Љиљана Ђукановић учесник у пројекту  

2010.  Phase A- Preliminary study of the Creation of a National Building Typology  
2011. Phase B - Survey of Building Typology in Serbia,  
 
2012. Phase C - Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption 

properties, catalogue оf energy efficiency improvement modes.  
 
2002-2005. Научноистраживачки пројекат:"Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе 

архитектуре" (НИП 283). Пројекат је финансирало Министарство за науку, 
технологију и развој Владе Републике Србије; руководилац пројекта била је проф. 
др Милица Јовановић Поповић, дипл. инж. арх.  

 
2003-2006. Научни истраживачки пројекат: "Системи двоструких фасада као фактора 

енергетске ефикасности објекта" (НИП 196) у оквиру Националног програма 
енергетске ефикасности за период 2003–2006. Пројекат је финансирало 
Министарство за науку, технологију и развој Владе Републике Србије; руководилац 
пројекта била је проф. др Милица Јовановић Поповић, дипл. инж. арх.  

3.3. Публиковани научни радови  

Др Љиљана Ђукановић је као резултат свог досадашњег научног рада публиковала више радова 
из уже научне, односно уметничке области Архитектонске конструкције, материјали и физика 
зграда за које се бира у наставничко звање.  

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У МЕЂУНАРОДНОМ ЧАСОПИСУ  

1. Đukanović, Lj., Radivojević, A., Rajčić, A. (2015). Potentials and Limitations for Energy 
Refurbishment of Multi-Family Residential Buildings Built In Belgrade before the World War One. 
Energy and buildings, online first DOI:10.1016/j.enbuild.2015.04.047, (IF=2,465). Категорија 
М21. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815003461  

 

2. Đukanović, Lj., Jovanović-Popović M., Radivojević A.(2014). Potential energy savings in the 
process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War. Internation 
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Journal of Contemporary Architecture The New ARCH. Vol. 1, (1). 43-51. ISSN 2198-7688.  
Категорија М53 (Часопис је у поступку евалуације на Thomson Reuters and Humanities 
Citation Index, Web of Science).                                   

http://the-new-arch.net/Issues/2014/No-1/The%20New%20ARCH%20Vol1%20No1%20(2014).html#p=76 

ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА 

1. Đukanović, Lj., Radivojević A., Rajčić A. (2014). Potentials and limitations for energy 
refurbishment of multi-family residential buildings built in Belgrade before the World War One. In: 
Proceedings of the First International Academic Conference On Places And Technologies (pp. 
661-668). Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture. ISBN 978-86-7924-114-6. 
Категорија М33. 

2. Jovanović-Popović M., Đukanović, Lj., Radivojević A.(2014). Evaluation and possibilitoes of 
energy savings in the process of rehabilitation of residential buildings built before the Second 
World War. In: Proceedings of the 14th Geo Conference on Nano, Bio and Green- Technologies 
for a Sustainable future, Volume II. (pp.535-542). Albena: STEF 92 Technology Ltd. ISBN 978-
619-7105-21-6, ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.069. Категорија М33 
(Зборник радова је на Thomson Reuters листи). 

3. Đukanović, Z., Živković J., Đukanović, Lj. (2014) Participatory Public Art- a Sustainable place-
making practice. In: Proceedings of the 14th Geo Conference on Nano, Bio and Green- 
Technologies for a Sustainable future, Volume II. (pp. 573-580). Albena: STEF 92 Technology 
Ltd. ISBN 978-619-7105-21-6, ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.074. 
Категорија М33 (Зборник радова је на Thomson Reuters листи). 

4. Đukanović, Lj., Jovanović-Popović M., Radivojević A.(2014). Potential energy savings in the 
process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War. In: 
Proceedings of the International Conference with Exhibition S.ARCH. (pp.603-612). Erlangen: 
Get it published. ISBN 978-3-9816624-1-2. DOI:10.14621/tna.20140106. Категорија М33. 

5. Đukanović, Lj., Jovanović-Popović M., Radivojević A.(2014). Potential energy savings in the 
process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War. In: Book of 
abstract of the International Conference with Exhibition S.ARCH. Belgrade: Erlangen: Get it 
published. (T6/603). ISBN 978-3-9816624-0-5. Категорија М34. 

6. Đukanović, Lj.(2004). Application of clay elements in the process of resource conscious 
renovation of existing facades. In: Proceedings of the 13th International Brick/Block Masonry 
Conference. Amsterdam: Eindhoven University of Technology. ISBN 9090182942 
9789090182940. Категорија М33. 

7. Đukanović, Lj.(1997). Bioclimatic principles of Traditional Architecture of Serbia. In: Proceedings 
of the 7th International Conference on Solar Energy at High Latitude. Otaniemi: Helsinki University 
of Technology. ISBN 9512235676 9789512235674. Категорија М33. 
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8. Đukanović, Lj.(1996). Bioclimatic effects of Traditional Construction on the example of Sumadija 
country house. In: Proceedings of the International Conference Architecture and Urbanism at the 
Turn of the III Millennium, Volume I (pp.595-600) Belgrade: University of Belgrade Faculty of 
Architecture. ISBN 86-80095-21-4. Категорија М33. 

НАЦИОНАЛНЕ МОНОГРАФИЈЕ 

1. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, A., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Национална типологија стамбених зграда 
Србије/National Typology of Residential Buildings in Serbia. Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду и GIZ (двојезично издање). ISBN 978-86-7924-102-3. Категорија 
М41. 

2. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, A., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Атлас вишепородичних зграда Србије/Atlas of 
Family housing in Serbia. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и 
GIZ(двојезично издање). ISBN 978-86-7924-074-3. Категорија М41. 

3. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, A., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2012). Атлас породичних кућа Србије/Atlas of Family 
housing in Serbia. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и 
GIZ(двојезично издање). ISBN 978-86-7924-101-6. Категорија М41. 

4. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, A., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Национална типологија стамбених зграда 
Србије - Националне брошуре. Београд: GIZ. Категорија М43. 

ПОГЛАВЉА У МОНОГРАФИЈАМА 

1. Đukanović Lj.,Nedić M. (2012). Environmental profile of building materials commonly used in 
residential building in Belgrade. In Mako, V. (ed.), Housing Development in Serbia in the context 
of Globalization and Integrations, (pp. 230-249). Belgrade: Faculty of Architecture University of 
Belgrade. ISBN 978-86-7924-091-0, 230-249. Категорија М44. 

2. Djukanović Lj. (2005). Analiza mogućnosti unapređenja prozora i zastora u cilju dobijanja 
energetski racionalnog objekta. U Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture 
– II deo (str. 27-43). Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. ISBN 86-80095-74-
5. Категорија М44. 

ЧАСОПИС НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА  

1. Đukanović Lj. (2005). Primena opekarskih elemenata u energetskoj rekonstrukciji postojećih 
fasada. Izgradnja, 59 (5-6), 135-142. ISSN 0350-5421. Категорија М51. 
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ЗБОРНИЦИ СКУПОВА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА  

1. Đukanović, Lj.(2012). Savremene fasadne obloge od opekarskih elemenata. U: Proceedings 
Savetovanja Zidane konstrukcije zgrada i tehnička regulativa- Savremena građevinska praksa u 
Srbiji i Evropi (str. 73-87). Beograd: Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i 
urbanista „Izgradnja“. ISBN 978-86-82307-19-8. Категорија М63. 

ДОКТОРСКА И МАГИСТАРСКА ТЕЗА 

1. Ђукановић Љ. (2015). Типологија и валоризација грађевинске структуре стамбених 
зграда Београда са становишта комфора становања, на Архитектонском факултету 
Универзитета у Београду пред комисијом у саставу: проф. др Милица Јовановић Поповић 
(ментор), проф. др Ана Радивојевић, проф. др Мирјана Ротер Благојевић и проф. др 
Драгана Шумарац Павловић (Електротехнички факултет Универзитета у Београду). 
Категорија М71. 

2. Ђукановић Љ. (2008). Фасадне облоге од опекарских елемената у условима савремене 
градње и енергетске рационализације, на Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду пред комисијом у саставу: проф. др Милица Јовановић Поповић (ментор), проф. 
др Бранислав Жегарац, др Мила Пуцар, научни саветник Института за архитектуру. 
Категорија М72. 

КРИТИЧКА ЕВАЛУАЦИЈА ПОДАТАКА, БАЗА ПОДАТАКА, ПРИКАЗАНИ ДЕТАЉНИ КАО ДЕО 
МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ПУБЛИКОВАНИ КАО ИНТЕРНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ИЛИ 
ПРИКАЗАНИ НА ИНТЕРНЕТУ 

1. Jovanović-Popović, M. Ignjatović, D. Radivojević, A., Rajčić, A., Đukanović, Lj., Ćuković-
Ignjatović, N., Nedić, M. (2012). Residential Buildings in Serbia, Preliminary Typology. Belgrade: 
Faculty of Architecture, GIZ. Категорија М86. 

2. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, A., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2012). Типологија стамбених зграда Србија – Фаза А, 
породичне стамбене зграде. Београд: Архитектонски факултет и GIZ. Категорија М86. 

3. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, A., Ћуковић-Игњатовић, Н., 
Ђукановић, Љ., Недић, М. (2011). Енергетска ефикасност зграда - Оцена енергетских 
карактеристика грађевинског фонда Србије - Прелиминарна студија формирања 
националне типологије стамбених зграда. Београд: Архитектонски факултет  и GIZ. 
Категорија М86. 
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4. СТРУЧНИ И УМЕТНИЧКИ РАД 

Током своје професионалне каријере др Љиљана Ђукановић била је аутор пројектант и 
одговорни пројектант великог броја пројеката:  

АУТОР ПРОЈЕКТАНТ 

2015.  за идејно решење Спортског центра Београдског Универзитета у улици Тошин 
бунар у Београду, члан ауторског тима са М.Јовановић-Поповић, М.Недић, 
К.Пантовић, З.Урукало, Ј.Кавран. 

2008. за идејно решење Wellness центра у Спортском центру 25 мај у Београду. 

2007.  за идејно решење Wellness центра у Тржном центру Ушће у Београду  

1997. за идејно архитектонско решење објекта хотел "ТАТ", Нојабрск, Русија, коаутор са 
арх.З.Ђукановић и арх. А.Ђорђевић. 

1993. објекат УС у блоку 44 на Новом Београду, коаутор са арх. Н.Стипац и 
арх.З.Ђукановић, 1993. Пројекат је реализован. 

1993.  објекат УТЗ-9 у блоку 44 на Новом Београду, коаутор са арх. Н.Стипац и 
арх.З.Ђукановић. Пројекат је реализован. 

1993.  објекат УТЗ-8 у блоку 44 на Новом Београду, коаутор са арх. Н.Стипац и 
арх.З.Ђукановић. Пројекат је реализован. 

1993. објекат УТЗ-5 у блоку 44 на Новом Београду, коаутор са арх. Н.Стипац и 
арх.З.Ђукановић. Пројекат је реализован. 

1993.  објекат ЦМЗ 1-гараже у блоку 42 на Бановом брду, коаутор са арх. Н.Стипац. 

1993. објекат куће у низу у блоку 36а на Бановом брду, коаутор са арх. Н.Стипац. 
Пројекат је реализован. 

1992.  за објекат Центар МЗ у Сремчици друга фаза, коаутор са арх. Н.Стипац, 1992. 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ И РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА 

1994. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат УТЗ-5 у тржном 
центру у блоку 44 на Новом Београду, угоститетљско-трговинско-занатске намене. 
Пројекат је реализован. 

1994. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат УТЗ-8 у тржном 
центру у блоку 44 на Новом Београду, угоститетљско-трговинско-занатске намене. 
Пројекат је реализован. 

1994. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат УТЗ-9 у тржном 
центру у блоку 44 на Новом Београду, угоститетљско-трговинско-занатске намене. 
Пројекат је реализован. 
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1994. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат Универзална сала у 
тржном центру у блоку 44 на Новом Београду, угоститетљско-трговинско-занатске 
намене. Пројекат је реализован. 

1993. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат тенис клуба у блоку 
36 на Бановом брду. 

1993. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за куће у низу у блоку 36а на 
Бановом брду. Пројекат је реализован. 

1993. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат ЦМЗ 1-гараже у 
блоку 42 на Бановом брду. Објекат је административно-трговинске намене а делом 
јавна гаража. 

1993. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за школу у насељу Спортски 
центар на Бановом брду. 

1992. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат Центар треће МЗ у 
Сремчици, друга фаза. 

1992. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат тенис клуба у 
насељу Голф 8 на Бановом брду. 

ПРОЈЕКТАНТ НА ПРОЈЕКТИМА 

1997. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за аеродромску зграду у 
Нојабрску, Русија.  

1995. Израда пројекта ентеријера административне зграде “Мосбизнесбанк” у 
Краснојарску.  

1992.  Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта за објекат А4-5 у блоку 31 на 
Новом Београду. Пројекат је реализован. 

САРАДНИК НА ПРОЈЕКТИМА 

1995. Израда пројекта ентеријера бизнис центра “Сургутнефтегас” у Сургуту. 

1995.  Израда пројекта ентеријера зграде СП “Кворум” у Москви. 

1993.  Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
комплекс породичних кућа у Дњепродержинску Украјина 

1992. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
доградњу објекта ПФ-3 у тржном центру у блоку 44 на Новом Београду, 
угоститетљско-трговинско-занатске намене. Пројекат је реализован. 

1992. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат 3 у пословно-трговачком центру у улици Стевана Бракуса на Бановом брду 
у Београду. Пројекат је реализован. 
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1992.         Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта ентеријера за 
објекат 6 у пословно-трговачком центру у улици Стевана Бракуса на Бановом брду 
у Београду. Пројекат је реализован. 

1992. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта ентеријера за 
објекат 4 у пословно-трговачком центру у улици Стевана Бракуса на Бановом брду 
у Београду, административне намене. Пројекат је реализован. 

1992. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат Центар треће МЗ у Сремчици, прва фаза. 

1992. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
реконструкцију, доградњу и промену намене обданишта “Невен” у пословно 
трговачки центар Базар ББ у Београду. 

1992. Израда акта услова за уређење простора објеката А4-4 и А-4-5 у улици Хо-Ши-
Миновој у блоку 31 на Новом Београду. 

1992.  Израда конструктивног пројекта објекта А4-5 у блоку 31 на Новом Београду. 
Пројекат је реализован.. 

1992. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат УТЗ-4 у тржном центру у блоку 44 на Новом Београду, угоститетљско-
трговинско-занатске намене. Пројекат је реализован. 

1992.  Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат ПФ-1 у тржном центру у блоку 44 на Новом Београду, угоститетљско-
трговинско-занатске намене. Пројекат је реализован. 

1991. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат УТЗ-3 Мек Доналдс у тржном центру у блоку 44 на Новом Београду, 
угоститетљско-трговинско-занатске намене. Пројекат је реализован. 

1991. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат ОЦ (омладински центар, промена намене у угоститетљско-трговинско-
занатски објекат) у тржном центру у блоку 44 на Новом Београду. Пројекат је 
реализован. 

1991. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат “Ауто центар Станком” у Вуковару. 

1991. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта пешачке пасареле у блоку 30 
на Новом Београду. 

1990. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат УТЗ-1 (угоститељско-трговачко-занатски) у тржном центру у блоку 44 на 
Новом Београду. Пројекат је реализован.  

1985-1986. Израда изођачког пројекта за пословне-трговачки објекат робних кућа Београд и З
  ОИЛ Дунав на Славији под руководством проф В.Ивковића. 
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КОНКУРСИ: 

1988. Сарадник на конкурсу за “Милвоки - град будућности” аутора мр.М.Ралевића, 
арх.З.Ђукановића, арх.А.Алексића. Рад је ушао у групацију за излагање. 

1986. Сарадник на конкурсу за објекат Беобанке на Славији, аутора проф. В.Ивковића. 
Рад је добио откуп. 

 

5. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ, ИСТРАЖИВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА 

Научно истраживачки и стручни рад др Љиљане Ђукановић непосредно је усмерен на ужу научну 
односно стручно-уметничку област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда. 
Имајући у виду публиковане научне радове кандидата сагледава се посвећеност проблемима 
енергетске ефикасности у зградама, класификацији и систематизацији стамбеног фонда Србије и 
проучавању његових карактеристика са становишта примењених конструкција и уграђених 
материјала, у сврху унапређења и побољшања услова живота у њима.  

5.1. Стицање формалних квалификација   

Докторска теза: Типологија и валоризација грађевинске структуре стамбених зграда 
Београда са становишта комфора становања, истражује актуелне проблеме квалитета 
постојећег стамбеног фонда са становишта савремених захтева за обезбеђењем стамбеног 
комфора. Актуелност ове проблематике огледа се и у чињеници да је деловање људи кроз 
потрошњу необновљивих извора енергије и огромна загађења која из тога произилазе, узроковало 
климатске промене са несагледивим последицама по планету.  

Како остваривање комфора корисника у становању представља услов од кога се не може 
одступити, то је познавање структуре и квалитета грађевинског фонда основ за процену 
могућности деловања и побољшања квалитета становања, уз истовремено постизање смањења 
потрошње енергије и смањења емисије угљен диоксида. Наиме, врсте стамбеног комфора које су у 
раду обрађиване: топлотни, ваздушни, светлосни и звучни, поред пресудног утицаја на укупан 
квалитет становања, конституишу укупну енергетску ефикасност објекта и као такви представљају 
потенцијалну могућност за постизање енергетских уштеда.  Узимајући у обзир да се сваким 
појединачним комфором, који је у раду обрађиван, баве посебне специјализације, или чак посебне 
инжењерске струке, комплексност материје која је анализирана утолико је била сложенија и 
захтевала различите методолошке поступке, кoje je кандидат у докторској тези успешно савладао. 

Посебан значај и оправданост истраживања јавља се у расветљавању градитељске праксе и 
дефинисању утицајних фактора који усмеравају и условљавају развој стамбене изградње и 
савремених захтева становања и употребе стана. Ова дисертација се бави формирањем 
методологије и модела процене квалитета грађевинског фонда стамбених зграда Београда, од 
његовог настанка до данас, чиме формира, поред јединствене базе података о развоју 
конструкција код нас, и базу података на основу којих је могуће вршити проверу модела 
рехабилитације овог типа зграда. Неопходно је истаћи да досадашња истраживања нису 
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обухватала историографску анализу грађевинске структуре стамбених објеката, што представа 
посебну вредност ове тезе и да је прикупљени, обједињени и анализирани материјал јединствен и 
као такав представља подлогу за бројна даља истраживања. Наиме, типолошка анализа 
стамбеног фонда Београда са аспекта његове грађевинске структуре и базе података које из тога 
произилазе, представљају значајну полазну основу за друга истраживања која нису само из 
домена комфора становања. Стамбени објекти и његове материјалне карактеристике могу бити 
полазишта за истраживање: стабилности, физичке сигурности, заштите од пожара, трајности 
материјала и конструкција, флексибилности, еколошких карактеристика, економских студија, што 
чини да ова докторска теза добија шири значај и њена применљивост превазилази оквире 
комфора становања. 

Магистарска теза: Фасадне облоге од опекарских елемената у условима савремене градње и 
енергетске рационализације, представља значајан истраживачки рад, која доприноси 
формирању и употпуњавању знања из области примене нових и савремених конструкција од 
традиционално широко познатог и примењиваног материјала, како са аспекта упознавања  самог 
материјала тако и са еколошког, енергетског и обликовног аспекта, који овај материјал и 
конструкције омогућавају. Овим радом, кандидат се уврстио у мали број стручњака који владају 
овом специфичном материјом код нас. Резултати изнети у магистраској тези указују на велики 
потенцијал фасадне облоге од префабрикованих опекарских елемената и система на бази опеке, 
које код нас још увек нису постигле већу примену. Свеобухватност тезе, као и материја која код нас 
до сада није на овај начин обрађивана, чине уједно овај рад и јединственим уџбеничком 
литературом за архитекте који се баве пројектовањем зграда са фасадама од опекарских 
елемената и који у својим објектима примењују конструкције од опека. Комисија за одбрану тезе је 
укупан рад кандидата оценила као изузетно вредан допринос проучавању специфичног материјала 
као што су фасадне облоге од опекарских елемената.  

Други важан сегмент овог рада јесте могућност примене у енергетској реконструкцији постојећих 
објеката. С обзиром на бројност објеката који су изграђени без адекватне термичке заштите, 
потреба за њиховом енергетском обновом представља нужност и у свеобухватном билансу, 
енергетски потенцијал. У раду је на конкретним примерима извршена провера термичких 
карактеристика постојећих и реконструисаних зидова различитим опекарским производима, и 
процењени ефекти енергетских уштеда који се на тај начин постижу. 

5.2. Научноистраживачки пројекти 

Научно-истраживачки пројекти на којима је др Љиљана Ђукановић до сада учествовала били су 
претежно усредсређени на проблеме енергетске ефикасности зграда, што је представља ужу 
област интересовања кандидата. Комисија посебно истиче учешће у Националном пројекту: 
“Energy Efficiency of Buildings - Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock“, који 
је рађен у оквиру међународног пројекта ТАБУЛА (Типолошки приступ анализи грађевинског 
фонда), у периоду 2010-2012. године. Пројекат је подржан од стране GIZ  (Deutsche Gesellschaft für 
Internatilnale Zusammenarbeit), а истраживање је спровела група наставника и сарадника са 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду под руководством проф. др Милице 
Јовановић-Поповић. Формирање Националне типологије стамбених зграда Србије представљало 
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је полазиште за развој стратегија и модела за унапређење стамбеног фонда, са становишта 
његове енергетске ефикасности и указало је на могућности уштеде енергије и смањења емисије 
CO2 кроз процес његове рехабилитације. Бехефит типолошког приступа анализи грађевинског 
фонда огледа се и у развијању модела финансирања, процену потенцијала тржишта, што има и 
социолошке импликације на развој и стандард друштва. 
Резултати овог научноистраживачког пројекта објављени су у четири монографије, три интерне 
публикације и више научних радова објавених у научним часописима, у којима је кандидат др 
Љиљана Ђукановић била један од аутора. 
Поред наведеног пројекта др Љиљана Ђукановић активно је учествовала у два пројекта 
финансирана од стране Министарства за науку. Резултати рада на Научноистраживачком пројекту: 
"Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе архитектуре" (НИП 283) 2002-2005, 
публиковани су у две монографије, а једно поглавље у другом делу написала је др Љиљана 
Ђукановић. Циљ овог пројекта било је сагледавање стања постојећег грађевинског фонда и 
могућности његовог унапређења у погледу побољшања услова комфора корисника уз смањење 
потрошње енергије. 

5.3. Научни радови 

Као резултат научног рада др Љиљана Ђукановић има одбрањену докторску (М71) и магистарску 
тезу (М72) и објављен: 1 рад у водећем међународном научном часопису са SCI листе (М21), 1 рад 
објављен у међународном on-line часопису (М 53), 3 монографије националног значаја у којима је 
један од аутора (М41), 2 поглавља у монографијама (М44), 7 у целини објављених научних радова 
у зборницима радова са међународних научних конференција (М33), 1 рад објављен и у изводу 
конференције-апстракт (М34), 1 рад у научном часопису националног значаја објављен у целини 
(М 51), 1 рад објављен у зборнику радова са скупа националног значаја (М63), 3 рада Критичка 
евалуација података публиковани као интерне публикације.  

Од објавених научних радова кандидата Комисија посебно издваја: 

Рад објављен у врхунском међународном часопису (категорија М21): 

Đukanović, Lj., Radivojević, A., Rajčić, A. (2015). Potentials and Limitations for Energy Refurbishment of 
Multi-Family Residential Buildings Built In Belgrade before the World War One. Energy and buildings, 
online first DOI:10.1016/j.enbuild.2015.04.047, (IF=2,465).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778815003461 

У раду је анализирана проблематика енергетске обнове стамбених зграда грађених пре Првог 
светског рата. Велики број ових објеката налази се под заштитом државе као културно добро, што 
чини да процес усклађивања са савременим стандардима из области термичке заштите буде 
осетљивији и сложенији. На примерима објеката грађених почетком 20. века анализирана су два 
поступка енергетске санације: стандардни и унапређени, кроз различите нивое интервенција и 
различита исходишта у погледу остварене енергетских уштеда. Рад је добио позитивне рецензије 
и показао је да стандардни ниво интервенција не задовољава пооштрене захтеве енергетске 
ефикасности и да је уклапање у нову законску регулативу могуће само применом унапрећених 
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поступака, где се врше интервенције на свим елементима термичког омотача уз примену 
максималних могућих мера термичке заштите.  

Три монографије националног значаја (категорија М41) у којима је кандидат један од аутора: 

• Национална типологија стамбених зграда Србије/National Typology of Residential Buildings 
in Serbia.  

• Атлас вишепородичних зграда Србије/Atlas of Family housing in Serbia.  

• Атлас породичних кућа Србије/Atlas of Family housing in Serbia.  

Монографије су настале као резултат рада на Научном пројекту: “Energy Efficiency of Buildings - 
Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock“, који је рађен у оквиру 
међународног пројекта ТАБУЛА.  

Обједињене су у едицији Стамбене зграде у Србији, у издању Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду и GIZ-а. Три двојезичне монографије на српском и енглеском језику 
анализирају постојећи стамбени фонд Србије са аспекта његових енергетских карактеристика 
успостављањем релевантне типологије породичних и вишепородичних зграда и разматрањем 
потенцијала и могућности њиховог енергетског унапређења. 

5.4. Стручни и уметнички рад 

Током своје професионалне каријере др Љиљана Ђукановић била је аутор пројектант или 
одговорни пројектант на 24 пројекта од којих је 5 (М92) реализовано у пракси: 4 јавна објекта и 1 
стамбени низ. Посебно се издваја период рада у Предузећу за пројектовање и инжењеринг 
Валтехник из Београда, када је учествовала у изради великог броја пројеката у својству аутора 
пројектанта, као одговорни пројектант и ревидент инвестиционо техничке документације. У 
поступку реализације комплекса објеката у Тржном центру у блоку 44 на Новом Београду радила је 
и као пројектантски надзор на градилишту, чиме је стекла значајно професионално искуство које јој 
је користило у каснијем раду у области архитектонских конструкција и технологије грађења на 
Архитектонском факултету у Београду.  

 

6. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО–НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Кандидат др Љиљана Ђукановић, радећи на Архитектонском факултету у Београду у процесу 
реализације наставе непосредно укључује младе сараднике, студенте мастер и докторских 
студија, који су заинтересовани за бављење научним и педагошким радом. Она показује спремност 
да их усмери, мотивише и да им помогне у њиховом усавршавању, истраживачком раду и 
остварењу постављених академских циљева. Велики број њених бивших студената, определило 
се за мастер студије на смеру Архитектонске технологије и даља усавршавања у том правцу, 
захваљујући постигнутим резултатима и стеченим знањима на предметима на којима им је 
кандидат била асистент.  
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Поред тога, Љиљана Ђукановић је своја знања и искуства несебично преносила на студенте и 
сараднике факултета са којима је сарађивала на различитим пројектима и студијама. Ангажман у 
научно-истраживачким пројектима подразумевао је тимски рад већег броја учесника у коме је 
кандидат Љиљана Ђукановић показала спремност на сарадњу, мотивисаност да помогне и усмери 
млађе сараднике ка постизању постављених циљева.  
Поред тога, као матични асистент на предметима из своје научне области помагала је у 
осмишљавању задатака, организацији и одвијању вежбања као и наставе у целини.  
Дугогодишњи рад на факултету, различити аспекти деловања кандидата и искуство у педагошком 
раду, говори о способностима кандидата да препозна студенте и сараднике који представљају 
потенцијал у постизању научних и наставних циљева.  
 

7. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Кандидат др Љиљана Ђукановић је током свог дугогодишњег рада на Архитектонском факултету у 
Београду била ангажована на свим предметима, по старом и новом наставном плану, који се баве 
тематиком Архитектонских конструкција. Одмах по свом доласку на факултет 1994. године, на 
Катедру за материјализацију архитектонског простора, кандидат је био укључен у рад на 
предметима Архитектонске конструкције 1, Архитектонске конструкције 2, Архитектонске 
конструкције 3 и Физика и материјали у архитектури. Све ове године она је ангажована у припреми 
и реализацији наставе, и доприноси константном развоју предмета, уносећи значајан сопствени 
допринос.  

Након спровођења реформе наставе у складу са Болоњским процесом на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду 2005. године, др Љиљана Ђукановић учествује у настави на 
следећим предметима Архитектонске конструкције 1, Архитектонске конструкције 2, на Основним 
академским студијама, Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, Студио на мастер 
академским студијама (М4 и М6). Кандидат интензивно учествује у припреми, организацији и 
реализацији наставе, непосредном раду са студентима, као и излагању наставе за две наставне 
јединице на свом матичном предмету. Поред тога, активно учествује у осмишљавању програма 
рада за вежбе на предмету Архитектонске конструкције 1 и аутор је скрипте за једну наставну 
јединицу у оквиру истог предмета: Раван кров, која је коришћена као помоћна литература у 
реализацији вежби. На предмету Синтеза елемената и склопова- пројекат зидане зграде, који је 
уведен после акредитације програма 2014. године, кандидат је, захваљујући великом искуству у 
реализацији наставе, радио на креирању плана и програма новог предмета, који је примењен у 
претходној школској години.  
Студенти на предметима на којима им је она била сарадник на вежбама остваривали су одличне 
резултате на испиту и показали да су на одговарајући начин усвојили знања која су им пренета.У 
прилог томе говоре и резултати студентске анкете, на основу Упитника за вредновање рада 
наставника Универзитета у Београду, који потврђују да они високо вреднују залагање, 
преданост и рад др Љиљане Ђукановић. Евалуација из школске 2012/2013. године показује да је 
кандидат оцењен на предметима: Архитектонске конструкције 1- 4,93 (од максималних 5), а на 
предмету Студио пројекат 2: 5 (од максималних 5). Школске 2013/2014. године оцењена је на 
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предметима Архитектонске конструкције 1- 4,61 (од максималних 5), а на предмету Студио пројекат 
2: 4,78 (од максималних 5).  
Кандидат је на Архитектонском факултету запослен 21 годину, и у том периоду је исказао висок 
ниво професионалности, принципијелности и доследности, коју студенти препознају и позитивно 
оцењују. 
 
 
 
8. OЦЕНА О АНГАЖОВАЊУ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И  
    ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
 

Након заснивања радног односа на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, кандидат 
др Љиљана Ђукановић, је активни учесник у унапређењу наставног процеса које се огледа у 
креирању наставног програма, заједно са својим колегама, изради скрипти за вежбање, 
конципирању евалуације наставног плана.  

Вишегодишњи је члан жирија на Конкурсу за студенте Архитектонског факултета у Београду, који 
организује сваке године компанија Века: Направи свој прозор и освоји вредну награду, од 2007. 
године.  

Два пута је учествовала у раду интернационалне студентске радионице: као члан међународног 
жирија студентског конкурса за унапређење приобаља града Кастел Векио на језеру Лаго ди 
Болсена у Италији. Организатор: Sapienza University, Faculty of architecture ”Ludovico Quaroni”, 
Proceno, 2009. године, и као тутор интернационалне студентске радионице 2003. године у Фиренци 
са темом: City as an Educational Polygon, the Issues of Cultural, Educational Tourism, case of Florence. 

Своју посвећеност активностима Архитектонског факултета, кандидат је потврдио и кроз учешће у 
многим комисијама и радним групама које су неопходне за функционисање ове високошколске 
установе. Важно је издвојити ангажман у Комисији за за припрему и спровођење пријемног испита 
(2005-2006. године) и Централној комисији за полагање пријемног испита на Архитектонском 
факултету 2008. године. Сада је члан Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета (2015. 
године). 

 

9. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом резултата научно-
истраживачког, стручно-уметничког и педагошког рада кандидата, Комисија закључује да је др 
Љиљана Ђукановић, дипл. инж. арх, свестран и успешан научни радник и сарадник који тежи 
иновирању струке, показује разноврсност интересовања у професији и квалитет у оствареним 
резултатима.  

Као резултат научног рада др Љиљана Ђукановић има одбрањену докторску (М71) и магистарску 
тезу (М72) и објављен: 1 рад у водећем међународном научном часопису са SCI листе (М21), 1 рад 
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објављен у међународном on-line часопису (М 53), 3 монографије националног значаја у којима је 
један од аутора (М41), 2 поглава у монографијама (М44), 7 у целини објављених научних радова у 
зборницима радова са међународних научних конференција (М33) од којих су два у зборницима са 
SCI листе, 1 рад у научном часопису националног значаја објављен у целини (М 51), 1 рад 
објављен у зборнику радова са скупа националног значаја (М63), 3 рада критичке евалуације 
података публикованих као интерне публикације (М86). Учествовала је у три научно-истраживачка 
пројекта, два пута је била ангажована (као члан жирија и као ментор) у студентским радионицама у 
иностранству. Током своје професионалне каријере др Љиљана Ђукановић била је аутор 
пројектант или одговорни пројектант на 24 пројекта од којих је 5 (М92) реализовано у пракси. 

Увидом у све елементе укупних радних резултата др Љиљане Ђукановић, а на основу Закона о 
високом образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Архитектонског факултета (члан 
119., став 2.) и Закона о раду, као и на основу Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (члан 4., став В.), Комисија констатује да кандидат испуњава све 
суштинске и формалне услове за избор у звање доцента по научном критеријуму, за ужу научну, 
односно уметничку област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, на 
Департману за архитектонске технологије Архитектонског факултета Универзитета у Београду.  

Комисија стога предлаже Изборном већу Архитектонског факултета да прихвати овај Извештај и 
упути предлог Већу научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду да 
изабере др Љиљану Ђукановић у звање доцента, за ужу научну, односно уметничку област: 
Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, на Департману за Архитектонске 
технологије Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

 

 У Београду, 30. септембар 2015. године  

  К О М И С И Ј А : 

 

__________________________________________ 

др Милица Јовановић Поповић, председник 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

 
_______________________________________ 

др Бранислав Жегарац, члан 
редовни професор Архитектонског факултета у Београду 

 
_______________________________________ 

др Мила Пуцар, члан, 
научни саветник Института за архитектуру и урбанизам, у пензији 
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