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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

УНИВЕРЗИТЕТA У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

У складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/19), 
декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, а на основу иницијативе Департмана за 
урбанизам, дана 21. јуна 2019. године je упутио предлог Изборном већу Факултета, за : 

• Покретање поступка за избор наставника у звање ванредног професора, за ужу научну 
област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, на одређено време, са пуним радним 
временом, за временски период од 5 (пет) година и  

• Именовање Комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима, у саставу: 

o др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонски 
факултет, председник Комисије,  

o др Александра Ступар, ванредни професор Универзитета у Београду - 
Архитектонски факултет, члан Комисије,  

o др Дејан Филиповић, редовни професор Универзитета у Београду - Географски 
факултет, Одсек за просторно планирање, члан Комисије.  

Изборно веће Архитектонског факултета је на седници одржаној 24.06.2019. године, донело Одлуку 
бр. 01-1153/2-3.3 о расписивању Конкурса за избор наставника у звање ванредног професора, за 
ужу научну област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, на одређено време, за временски 
период од пет година, са пуним радним временом и именовању Комисије за припрему Извештаја 
за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област: Урбанизам, на Департману 
за урбaнизам, у саставу: 

• др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонски факултет, 
председник Комисије,  

• др Александра Ступар, ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонски 
факултет, члан Комисије,  

• др Дејан Филиповић, редовни професор Универзитета у Београду - Географски факултет, 
Одсек за просторно планирање, члан Комисије.  

Конкурс за избор наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област: Урбанизам, на 
Департману за урбанизам, на одређено време од 5 (пет) година објављен је у огласним новинама 
националне службе за запошљавање „Послови“ број 841-842, стр. 57, издатим 07.08.2019. године, 
а на основу општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), и посебних услова 
предвиђених чланом 74. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник УБ” 201/18), Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник УБ” 
192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника на Универзитету у Београду (“Гласник УБ” 200/17), Статутом 
Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Архитектонском факултету у Београду (”Сл. 
билтен АФ”, бр. 115/17). 

Увидом у материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да је на Конкурс 
приспела једна пријава кандидаткиње др Ксеније Лаловић, дипл.инж.арх. (бр. пријаве 02-1724/1 од 
21.08.2019. године). 
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Након увида у материјал поднет у пријави, Комисија је констатовала да је кандидаткиња др Ксенија 
Лаловић, дипл.инж.арх. поднела потребну документацију, дефинисану условима расписаног 
Конкурса, и на основу ње подноси следећи 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

о пријављеном кандидату 

А. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ  

А.1 Основни биографски подаци 

Др Ксенија (Живан) Лаловић, дипл. инж. арх. рођена је 02.04.1968. године у Београду. На 
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету дипломирала је 1992. године, магистрирала 
2003. године и докторирала 2013. године. Запослена је на Универзитету у Београду - 
Архитектонском факултету од септембра 1992. године.  У сарадничком звању асистента учествовала 
је у извођењу наставе на више предмета на Катедре за урбанистичко и просторно планирање све 
до 2003. године. У периоду од 2004. до 2014. године запослена је на Департману за урбанизам у 
наставничком звање доцента за ужу научну област урбанизам. У наставничко звање ванредног 
професора за ужу научну област урбанизам, изабрана је децембра 2014. године. Од почетка 
запослења до данас активно учествује у извођењу наставе на више предмета Департмана за 
урбанизам, као и бројним ваннаставним научно-стручним активностима Универзитета у Београду - 
Архитектонског факултета. 

А.2. Дипломе 

2013.   

 

Диплома Доктора техничких наука у области архитектуре и урбанизма Универзитета у 
Београду – Архитектонски факултет.  

Докторска теза: МОДЕЛ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ЗА ПОДРШКУ ОДРЖИВОМ УРБАНОМ 
РАЗВОЈУ СРБИЈЕ. Одбрањена пред Комисијом: проф. др Милица Бајић Брковић, дипл. инж. арх., ментор, редовни 
професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, проф. др Зоран Никезић, редовни професор 
Архитектонског факултета Универзитета у Београду, проф. др Драгана Бечејски Вујаклија, ванредни професор 
Факултета организационих наука Универзитета у Београду   

2003.   Диплома Магистра техничких наука у области архитектуре, урбанизма и просторног 
планирања Универзитета у Београду – Архитектонски факултет.  

Магистарска теза: ПРИЛОГ РАЗВОЈУ ЕКПСЕРТНИХ СИСТЕМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ ЛОКАЦИЈЕ ГРАДСКИХ 
ЦЕНТРАЛНИХ АКТИВНОСТИ. Одбрањена пред Комисијом: проф. Др Петар Бадовинац, дипл. инж. арх., ментор, 
редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, проф. др Нада Лазаревић Бајец, редовни 
професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду и проф. др Владимир Мацура, редовни професор 
Шумарског факултета Универзитета у Београду 

1992. Диплома Инжењера архитектуре Универзитета у Београду – Архитектонски факултет.  

Дипломски рад: УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ АКВА ПАРКА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ У БЕОГРАДУ. 
Одбрањена пред Комисијом: проф. Мића Рајовић, ментор, редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду, проф. др Милан Ракочевић, члан комисије, редовни професор Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду, проф. др Зоран Никезић, члан комисије, редовни професор Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду 

А.3. Запослење  

Кандидат др Ксенија Лаловић запослена двадесет седам година (27) у континуитету на 
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, од тога једанаест (11) година у сaрадничким 
звањима, десет (10) година у наставничком звању доцента и потом пет (5) година у звању ванредног 
професора у оквиру Департмана за урбанизам и то: 
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2014- Ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонски факултет, на Департману за урбанизам, 
први избор у звање  16.12.2014. 

2009-2014 Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за урбанизам, други 
избор у звање 

2004-2009 Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за урбанизам, први 
избор у звање 

1999-2002 Асистeнт нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaд на Кетдри за урбанистичко 
пројектовање и урбанистичко и просторно планирање 

1994-1998 Асистeнт припрaвник нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa кaтeдри зa 
Урбaнизaм и прoстoрнo плaнирaњe, прeдмeт Урбaнe функциje -Центри. 

1992-1993 Стручни сaрaдник нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa oдрeђeнo врeмe нa 
прeдмeтимa Кaтeдрe зa урбaнизaм; Прoгрaм зa зaпoшљaвaњe Тржиштa рaдa 

А.4. Педагошки рад  

Искуство у педагошком раду са студентима др Ксенија Лаловић стиче током двадесет седам (27) 
година рада на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. У периоду од 1990. до 2003. 
године била ангажована у реализацији наставе Архитектонског факултета у сарадничким звањима 
асистента приправника и асистента на седам (7) предмета Депатрмана за урбанизам. У звању 
доцента у периоду од 2003. до 2014. године, учествује у извођењу наставе на седамнаест (17) 
предмета, у оквиру седам (7) различитих студијских програма, од основних до магистарских студија 
(Прилог - Библиографија свих педагошких, научних и стручних резултата).  

У периоду после избора у звање ванредног професора од 2014. године до данас, учествује на пет 
(5) академских програма Универзитета у Београду-Архитектонског факултета, и руководи са 
шеснаест (16) предмета, координира једном студисјком целином и руководи једним мастер 
академским пограмом:  

ОАСА – Основне академске студије архитектуре, 180 ЕСПБ, координатор студијске целине Студио 2А 

2014-2019 ОАСА_24071 Студио 02А - Одрживе урбане заједнице - теорија, четврти семестар Основних академских 
студија архитектуре, 2 ЕСПБ, координатор студијске целине, руководилац предмета 

2014-2019 ОАСА_24072 Студио 02А - Одрживе урбане заједнице - пројекат, четврти семестар Основних академских 
студија архитектуре, 8 ЕСПБ, координатор студијске целине, руководилац предмета 

2014-2019 ОАСА-23072-05 Студио 01б - Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат, трећи семестар 
Основних академских студија архитектуре, 4 ЕСПБ, руководилац студија 

ИАСА – Интегрисане академске студије архитектуре, 300 ЕСПБ  

2014-2019 ИАСА_24042 Друштвена инфраструктура и центри, четврти семестар Интегрисаних академских студија 
архитектуре, 1 ЕСПБ, руководилац предмета 

МАСИУ – Мастер академске студије интегрални урбанизам, 120 ЕСПБ, руководиоц студијског грограма 

2014-2019 МАСИУ_11042 ТЕХНИКЕ И АЛАТИ 1 – УРБАНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ГИС, руководилац предмета, други 
семестар Мастер академских студија интегрални урбанизам, 3 ЕСПБ, руководилац предмета 

2014-2019 МАСИУ_12042 ТЕХНИКЕ И АЛАТИ 2 - КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА У ПАРТИЦИПАТИВНОМ ПРОЦЕСУ, 
трећи семестар Мастер академских студија интегрални урбанизам, 3 ЕСПБ, руководилац предмета 

2014-2019 МАСИУ_23041 ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 3 - Интгералне урбане стратегије, трећи семестар Мастер 
академских студија интегрални урбанизам, 12 ЕСПБ, руководилац предмета 

2014-2019 МАСИУ_24021, 24022, 24023 МАСТЕР ТЕЗА, МАСТЕР ПРОЈЕКАТ И МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД, ментор или 
члан менторске комисије  Мастер академских студија Интегрални урбанизам 

МАСА – Мастер академске студије архитектуре, 120 ЕСПБ 

2014-2019 МАСА_12040-05, ИАСА_48040-05, МАСИУ_1250 Градски центри, изборни предмет, други семестар 
Мастер академских студија архитектуре, интегрисаних студија и интегрални урбанизам, 2 ЕСПБ 

2014-2019 МАСА_23020-05, ИАСА_59020-01, MАСИУ_23050-05 Историја и теорија 3: Теоријске основе одрживог 
развоја, други семстар Мастер академских студија архитектуре, интегрисаних студија и интегрални 
урбанизам, 2 ЕСПБ, руководилац предмета 

2014-2019 МАСА_A24021, МАСА_A24022, МАСА_A24023 Мастер теза и пројекат и мастер завршни рад, члан 
менторске комисије Мастер академских студија архитектуре  

ДАС_Докторске академске студије архитектуре и урбанизма, 180 ЕСПБ 

2014-2019 ДАС_5.8 Сазнајни процеси урбанистичког планирања одрживог рзавоја, изборни предмет на 
Докторским академским студијама архитектуре, 6ЕСПБ, руководилац предмета 
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Кандидат др Ксенија Лаловић била је ментор на изради шеснаест (16) мастер теза, пројеката и 
завршних радова на Мастер академиским студијама Интегрални урбанизам и пет (5) дипломских 
радова на студијском програм дипломираног инжењера архитектуре (програм пре усвајања 
Болоњске декларације). Као члан менторске Комисије за израду мастер теза, пројеката и завршних 
радова на Мастер академиским студијама архитектуре (студио в.проф. Весна Цагић Милошевић, 
проф. Д. Миљковића, проф. М. Несторовић) и Мастер академиским студијама Интегрални 
урбанизам преко у радовима преко шесдесет (60) кандидтата. У оквиру програма Специјалистичких 
студија Урбана обнова у новом миленијуму била је члан комисије за одбрану специјалистичког 
радова пет (5) кандидата.  

За потребе подршке наставном процесу кандидат др Ксенија Лаловић у току последњег изборног 
периода у звању ванредног професора, коаутор је у две (2) монографије и аутор осам (8) практикума 
који су студентима доступни у електронском формату или на сајту факултета: 

2018/19 УН агенда 2030_011 Београд - Локализација циљева одрживог развоја у Београду :трансформације 
доњег Дорћола ка УН агенди 2030; ОАСА_24071, 24072  Студијска целина Студио 02А - Одрживе урбане 
заједнице - пројекат и теорија, четврти семестар основних академских студија архитектуре, 10 ЕСПБ 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201819_programi/201819_dokumenti/1819_OASA/201819_OASA-24071-
24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat  

http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/ 

2017/18 Одрживе урбане трансформације_УРБАНТРАНС ИМТ - Студија случаја урбане трансформације 
комплекса ИМТ на Новом Београду у сарадњи са Урбанистичким заводом Града Београда; ОАСА_24071, 
24072  Студијска целина Студио 02А - Одрживе урбане заједнице - пројекат и теорија, четврти семестар 
основних академских студија архитектуре, 10 ЕСПБ 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201718_programi/201718_dokumenti/1718_OASA/201718_OASA-24071-
24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat  

http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/ 

2016/17 Пројекат одрживе и отпорне урбане заједнице - студија случаја насеља Овча у Београду  у сарадњи са 
Секретаријатом за инвестиције града Београда, у оквиру Програма отпорности за Град Београд у оквиру 
100 Resilient Cities; ОАСА_24071, 24072  Студијска целина Студио 02А - Одрживе урбане заједнице - 
пројекат и теорија, четврти семестар основних академских студија архитектуре, 10 ЕСПБ 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201617_programi/201617_dokumenti/1617_OASA/201617_OASA-24072-
STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat 

http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/ 

2015/16 Урбанистичко решење насељске заједнице на Новом Београду, Бежанијска коса; ОАСА_24071, 24072  
Студијска целина Студио 02А - Одрживе урбане заједнице - пројекат и теорија, четврти семестар 
основних академских студија архитектуре, 10 ЕСПБ 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201516_programi/201516_dokumenti/1516_OASA/201516_OASA_24072-
STUDIO-02A/201516_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat 

http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/ 

2018/19 МАСИУ_11042 ТЕХНИКЕ И АЛАТИ 1 – УРБАНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ГИС, други семестар мастер 
академских студија интегрални урбанизам, 3 ЕСПБ 

https://afbu.sharepoint.com/sites/MASIU_Tehnikeialati1_GIS2 

2018/19 Примена концепта универзалног дизајна_ иницијални интегрални стратешки пројекти унапређења 
физичке приступачности насељских центара на примеру општине Нови Београд, МАСИУ_23041 
ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 3 - Интегралне урбане стратегије, трећи семестар мастер академских студија 
мастер академских студија интегрлани урбанизам, 12 ЕСПБ, коаутор са доц. др Ратком Чолић, у сарадњи 
са Удружење „LIMITLESS“, Стручна подршка развоја концепта „Дизајн за све“ , Референтни број пројекта 
242/17 СК - ДРУГА ФАЗА, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за 
заштиту особа са инвалидитетом, Република Србија 

2017/18 Млади у изградњи отпорности града Београда_ иницијални интегрални стратешки пројекти у оквиру 
Стратегије опторности града Београда, МАСИУ_23041 ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 3 - Интегралне урбане 
стратегије, трећи семестар мастер академских студија мастер академских студија интегрлани 
урбанизам, 12 ЕСПБ, коаутор са доц. др Ратком Чолић, у сарадњи са Секретаријатом за инвестиције града 
Београда, у оквиру Програма отпорности за Град Београд у оквиру 100 Resilient Cities, Министарством 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам 

2016/17 Акциони пројекти за иницијацију стратешког интегралног урбаног развоја београдског приобаља, 
МАСИУ_23041 ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 3 - Интегралне урбане стратегије, трећи семестар мастер 

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201819_programi/201819_dokumenti/1819_OASA/201819_OASA-24071-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201819_programi/201819_dokumenti/1819_OASA/201819_OASA-24071-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat
http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201718_programi/201718_dokumenti/1718_OASA/201718_OASA-24071-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201718_programi/201718_dokumenti/1718_OASA/201718_OASA-24071-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat
http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201617_programi/201617_dokumenti/1617_OASA/201617_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201617_programi/201617_dokumenti/1617_OASA/201617_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat
http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201516_programi/201516_dokumenti/1516_OASA/201516_OASA_24072-STUDIO-02A/201516_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/201516_programi/201516_dokumenti/1516_OASA/201516_OASA_24072-STUDIO-02A/201516_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_PRAKTIKUM.pdf?pismo=lat
http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/
https://afbu.sharepoint.com/sites/MASIU_Tehnikeialati1_GIS2
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академских студија мастер академских студија интегрлани урбанизам, 12 ЕСПБ, коаутор са доц. др 
Ратком Чолић, у сарадњи са Урбанистичким заводом Града Београда 

2015 Čolić, R., Maruna, M., Milovanović Rodić, D., Lalović, K.,(ed.) (2015), Integralni urbani projekti za upravljanje 
rizikom od poplava na primeru Obrenovca, Katalog izložbe završnih radova - generacija studenata 2013/2014 
/  Integrated Urban Projects for Flooding Risk Disaster Management in Obrenovac. Final Works’ Exhibition 
Catalogue: Generation of Students 2013-2014., Master akademske studije Integralni urbanizam, Univerzitet u 
Beogradu, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 627.51:711.4.01(497.11)(083.824), ISBN: 987-86-
7924-153-5, Beograd,  

У току свог педагошког рада др Ксенија Лаловић ангажује се као организатор двадесетшест (26) 
изложби студентских радова. Додатно, у својству ментора студентским тимовима учествоавала је 
на укупно дванаест (12), од тога десет (10) националних и два (2) међународна конкурса, на којима 
је освојено укупно шеснаест (16) различитих награда и признања, од којих су најзначајније 
регионалне награде и глобално специјално признање три студенска тима Архитектонског факултета 
на глобалном студентском конкурсу “Urban Revitalization of Mass Housing”, у организацији UN-
HABITAT-а у оквиру World Urban Foruma 2014. године. Додатно, била је ангажована и у својству 
члана жирија једног (1) међународног и једног (1) националног студентског конкурса. 

2014 URBAN REVITALIZATION OF MASS HOUSING, international competition, World Urban Forum 7, April 2014, UN 
Habitat, member of regional jury – countries in transition, http://www.masshousingcompetition.org/ 
http://www.masshousingcompetition.org/jury  

2014 НАЦИОНАЛНИ КОНКУРС "АРХИТОН", Центар за унапређење животне средине, Београд, председник 
жирија; http://www.cuzs.org/   

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора др Ксенија Лаловић осваја пет (5) 
признања за свој педагошки рад, и то :  

2017 Маруна, М., Миловановић Родић, Д., Чолић, Р., Лаловић, К. (ур.) (2017). Публикације завршних радова 
три генерације студената мастер академских студија ''Интегрални урбанизам'' Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду. Награда на 7. Салону пејзажне архитектуре 31.05-30.06.2017. год: 1. награда. 
Категорија: Публикације. Изложбени каталог 7. Салон пејзажне архитектуре. Београд: УПАС и ГХТ САНУ, 
стр: 10-11, и 44. ЦИП 712:069.9(497.11)''2017''(083.824) 

2015 Чолић, Р., Маруна, М., Миловановић Родић, Д., Лаловић, К. (ур)(2015). Интегрални урбани пројекти за 
управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца. Београд: Универзитет у Београду-
Архитектонски факултет. Награда на 24. Међународном салону урбанизма у Нишу: Специјално 
признање. Категорија: Публикације. Изложбени каталог 24. Међународни салон урбанизма, 3-
13.11.2015. Ниш: УУС, стр.: 13.12. ИСБН 978-86-84275-35-8 

2015 Маруна, М.; Чолић, Р. (ур)(2015). Иновативни методолошки приступ изради мастер рада. Београд: 
Универзитет у Београду Архитектонски факултет“. 24. Међународни салон урбанизма у Нишу. 
Категорија: Публикације Специјално признање. Аутор поглавља. 

2015 Чолић, Р., Маруна, М., Родић-Миловановић, Д., Лаловић, К., XXIV Међународни салон урбанизма  
Признање у категорији публикација ''Интегрални урбани пројекти управљање ризиком од поплава у 
Обреновцу. Каталог изложбе завршних радова генерације студената 2013/2014. Универзитет у Београду 
Архитектонски факултет. 

2015 Специјална препорука Савета Салона Архитектуре за Афирмативни догађај године у архитектури : 
Изложба и дискусија „Нови модели становања за угрожене у поплавама“ у оквиру пратећег програма 
37. међународног Салона Архитектуре у Београду. Радна групе Архитектонског факултета, 140 студената, 
асистената и професора 

А.4.1. Усавршавање педагошких компетенција 

У току своје академске каријере др Ксенија Лаловић континуирано учествује у различитим 
међународним програмима сарадње и размене знања и усавршавања наставничких компетенција: 

2019 Erasmus + KA107 - International Credit Mobility 2018-2019 Staff Mobility for Teaching: from University of 
Belgrade (Partner University) to Politecnico di Bari (Applicant Organization), Content of the teaching 
programme: Locailizing UN Agenda 2030 – Case study of Serbia: presetation of current policy and strategic 
framework and the role of Academy as development partner to local and national goverenace institutions, 
boosting innovation and enabling good communication and collaboration between stakeholders trough 
integrated stratgeic development projects; Educational Model of the course Sustainable Urban Communities at 
the Faculty of Architecture in Belgrade: presentation of teching methods and didactic instruments applied in the 
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educational projects conducted in cooperation of the Faculty of Architecture and local governments in Serbia 
for local sustainable development. Number of students at the receiving institution benefiting from the teaching 
programme: 30, Number of teaching hours: 8; координатор доц. Љиљана Ђукановић 

2019 Attractive Danube, Interreg, Danube Transnatiopnal Programe, IAUS, Београд, организатор и учесник 
радионице 

2018-2019 DanUrb, Interreg, Danube Transnatiopnal Programe, Integrative strategic planning and design for the 
strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo, члан настваничког тима 
Универзитетеа у Београду - Архитетонског факултета  

2016 BETA (Timișoara Architecture Biennial), Round table, 2,14 Tipuri de școli de Arhitectură_2,14 Types of 
Architecture Schools Viitorul educației de arhitectură în euroregiune_The Future of Architectural Education in 
the Euroregion, 18. October, Timososra; учеће по позиву, преставник Универзитета у Београду – 
Архитектонски факултет, заједно са в. проф. Весном Цагић Милошевић 

2011 PTCC Regional Planning and Climate Change, Summer school, Alghero School of Architecture, IP Erasmus, Algero, 
Sardinia, gest lecturer, Number of students at the receiving institution benefiting from the teaching programme: 
30 

2006-2009 PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific Support Action 
(Part E), научно-истраживачки пројекат еврпске уније у области одрживих транспортних система, циљ 
пројекта је дисеминација знања и искустава добрих пракси из еврпске уније на подручју југозападног 
Балкана, Наручилац: European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Directorate D, 
Координатор пројекта: Forschungsgesellschaft Mobilität gemeinnützige GmbH FGM AMOR Austrian Mobility 
Research (AMOR) - руководилац подпројекта, истраживач 

2005-2008 СмарТИС_ТЕРИТОРИЈАЛНИ ИНФOРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ЗА ПАМЕТНИЈУ ЗАЈЕДНИЦУ, конципирање и 
реализација основног тренинга, као и обука кроз рад у оквиру  СИРП УН ХАБИТАТ програма кроз које је 
обучено преко 1000 стејкхолдера у шест општина у Србији. 

2003 -2005 TEMPUS SCM Reformae 2 - Recognition of Architectural Degrees in CARDS Countries based on Competences 
and Learning Outcomes; мећународни европски пројекат са циљем реформисања академског образовања 
архитеката у складу са Болоњском квенцијом, реализован у сарадњи са Архитектонским факултетом из 
Ахена и Ротердамским Berlage институтом и више Аритектонских факултета из региона западног Балкана; 
учешће у својству реализатора пројекта  

2001-2003 ПРОГРАМ ПЕРМАНЕНТНОГ ОБРАЗОВАЊА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА, коаутор и реализатор 
програма, наручилац Урбанистички завод Београда, Србија  

У последњем изборном периоду др Ксенија Лаловић реализовала шест (6) предавања по позиву: 

2019 Dorcol Neighborhood, WP3 | Kicking off the CLEVER  Fellow City process (BEL), Clever Cities - European Union’s 
Horizon 2020 innovation action programme under grant agreement No 776604, 16-17 May 2019 – Malmö, 
Sweden, а на позив пројектног партнера CEUS који је задужен за имплементацију пројекта у Београду  

2019 Locailizing UN Agenda 2030 – Case study of Serbia, 2-8. jun, Politechnico di Bari, Erasmus + program 

2019 Educational Model of the course Sustainable Urban Communities at the Faculty of Architecture in Belgrade, 2-
8. jun, Politechnico di Bari, Erasmus + program 

2019 Радионица пројекта ATTRACTIVE DANUBE, 22.05., ИАУС  

2019 Otvoreni razgovor o arhitekturi, BINA 2019, http://www.bina.rs/images/program_BINA_2019.pdf  

2019 Localizing Sustainable Development Goals of UN Agenda 2030 with the support of Smart City Solutions, OIKOS 
Spring Meeting 2019 on Sustainable Cities, https://oikos-international.org/programmes/spring-meeting/ 

А.4.2. Оцена педагошког рада у студентским анкетама  

До последњег изборног периода педагошки рад кандидата др Ксенија Лаловић био је високо 
оцењен у свим студентским анкетама са просечном оценом 4,50. Резултати студентских анкета о 
педагошком раду наставника током претходног изборног периода у звању ванредног професора од 
2014-2019. године на свим предметима на којима кандидаткиња учествује, такође су позитивно 
оцењени. Просечна оцена педагошког рада кандидата у последњем изборном периоду према 
студентским анкетама на којима је оцену дало више од 30% студената, а који су похађали наставу 
током целокупног изборног периода од школске 2015/16 до 2018/19. године је 4.52, са просечним 
оценама од 3.61 до 5.00, зависно од године и предмета: 
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 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 просечно1 

ОАСА_24071 Студио 02А - Одрживе урбане 
заједнице - теорија, четврти семестар 
Основних академских студија архитектуре, 2 
ЕСПБ, руководилац предмета 

 

4,28 

261/ 283 

 

4,09 

223/ 241 

 
4,57 

218/233 

 
4,41 

31/246 

 
 

4,34 
 

ОАСА_24072 Студио 02А - Одрживе урбане 
заједнице - пројекат, четврти семестар 
Основних академских студија архитектуре, 8 
ЕСПБ, руководилац предмета 

 

4,45 

25/26 

 

3,17 

1/22 

 
4,63 

26/26 

 
4,66 

3/39 

 
 

4,23 
 

ОАСА-23072-05 Студио 01б - Урбанистичко 
пројектовање стамбених целина – Пројекат, 
трећи семестар Основних академских студија 
архитектуре, 4 ЕСПБ, руководилац студија 

 

4,26 

30/31 

 

4,33 

20/25 

 
4,73 

17/23 

 

/ 

 
 

4,44 

ИАСА_24042 Друштвена инфраструктура и 
центри, четврти семестар Интегрисаних 
академских студија архитектуре, 1 ЕСПБ, 
руководилац предмета 

 

4,41 

51/54 

 

4,40 

59/67 

 

4,74 

58/66 

 

4,98 

5/54 

 
 

4,63 

МАСИУ_11042 ТЕХНИКЕ И АЛАТИ 1 – УРБАНА 
ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ГИС, руководилац 
предмета, други семестар Мастер академских 
студија интегрални урбанизам, 3 ЕСПБ, 
руководилац предмета 

 

4,76 

23/32 

 

4,71 

27/32 

 

4,54 

12/22 

 

4,72 

22/25 

 
 

4,68 
 

МАСИУ_12042 ТЕХНИКЕ И АЛАТИ 2 - 
КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА У 
ПАРТИЦИПАТИВНОМ ПРОЦЕСУ, трећи 
семестар Мастер академских студија 
интегрални урбанизам, 3 ЕСПБ, руководилац  

 

4,625 

25/32 

 

4,29 

27/33 

 

4,29 

27/33 

 

 

/ 

 

 

4,36 

МАСИУ_23041 ИНТЕГРАЛНИ ПРОЈЕКАТ 3 - 
Интгералне урбане стратегије, трећи семестар 
Мастер академских студија интегрални 
урбанизам, 12 ЕСПБ, руководилац предмета 

 

4,65 

25/29 

 

4,21 

2/25 

 

4,68 

5/13 

 

4,86 

9/15 

 

4,60 

МАСА_12040-05, ИАСА_48040-05, МАСИУ_1250 
Градски центри, изборни предмет, други 
семестар Мастер академских студија 
архитектуре, интегрисаних студија и 
интегрални урбанизам, 2 ЕСПБ 

 

4,45 

26/27 

 

4,45 

31/32 

 

4,60 

27/32 

 

4,28 

3/21 

 
 

4,45 

МАСА_23020-05, ИАСА_59020-01, 
MАСИУ_23050-05 Историја и теорија 3: 
Теоријске основе одрживог развоја, други 
семстар Мастер академских студија 
архитектуре, интегрисаних студија и 
интегрални урбанизам, 2 ЕСПБ, руководилац  

 

5,0 

1/28 

 

3,61 

8/24 

 

3,98 

30/32 

 

4,45 

30/32 

 
 

4,26 

МАСИУ_24021, 24022, 24023 Мастер теза и 
пројекат и мастер завршни рад, ментор или 
члан менторске комисије  Мастер академских 
студија Интегрални урбанизам 

 

/ 

 

/ 

 

5,0 

2/2 

 

/ 

 
 

5,0 

А.4.3. Учешће у органима управљања, стручним органима и комисијама  

Осим рада у настави др Ксенија Лаловић била је веома веома активно укључена у бројне  
активности факултета везане за унапређење квалитета  извођења наставе  и то: 

2018-2019 Члан Комисија за акредитацију и самовредновање_КАС Архитектонског факлутета 

2018 - 2019 Члан Савета Архитектонског факултета Унивезитета у Београду 

2014 - 2019 Руководилац Мастер академских студија Интегрални урбанизам 

 

1 Према Правилнику о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у Београду, анкета је валидна 

уколико је у анкетирању учествовало најмање 30% од укупног броја студената који су уписали тај предмет; поља обележена сиво се не 
могу сматрати релевантним, јер у оцењивању није учествовало више од 30% студената. 
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2018 - 2019 Координатор студијске целине ОАСА Студио 02а - Одрживе урбане заједнице 

2014 - 2018 Руководилац студијске целине ОАСА Студио 02а - Одрживе урбане заједнице 

2014 - 2018 Комисија за пријемни испит матер академских студија Интегрални урбанизам  

2014 Члан Комисије за RIBA акредитацију Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

2012-2014 Координатор Центра за акредитацију Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

2010-2011 Шеф наставничког колегијума Мастер академских студија Интегрални урбанизам 

2010-2011 Члан Комисије за акредитацију Мастер академских студија Интегрални урбанизам Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду 

2006 - 2008 Руководилац радне групе за акредитацију Архитектонског факултета 

2003 - 2009 Комисија за наставу, представник Катедре за урбанизам и просторно планирање 

2007 - 2009 Руководилац Већа основних студија Архитектонског факултета Унивезитета у Београду 

2003 - 2005 Члан Савета Архитектонског факултета Унивезитета у Београду 

2003 -2005 TEMPUS SCM Reformae 2 - Recognition of Architectural Degrees in CARDS Countries based on Competences 
and Learning Outcomes; мећународни европки пројекат са циљем реформисања академског 
образовања архитеката у складу са Болоњском квенцијом, реализован у сарадњи са Архитектонским 
факултетом из Ахена и Ротердамским Berlage институтом и више Аритектонских факултета из региона 
западног Балкана; члан комисије за наставу, представник Катедре за урабнизам  

2003 - 2005 Комисија за пријеми испит архитектонског факултета у Београду, члан комисије  

А.5. Професионални рад  

А.5.1. Усавршавање професионалних компетенција 

У циљу што бољег овладавања специфичним стручним знањима и вештинама др Ксенија Лаловић 
у више наврата похађа семинаре, специјализоване курсеве и друге облике усавршавања 
професионалних квалификација и компетенција: 

2008 Certified trainer in filed of Urban road safety, Cycling, Urban traffic management, ELTIS (European Local 
Transport Information Service) proffessional training in sustainable transport systems, Regional Environmental 
Center for Central and Eastern Europe (REC); PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Graz 

2008 Certified trainer in filed of EU Project development, EU Programmes (eg. INTERREG, IPA) & Project Cycle 
Management,  conducted by ECORYS Region, Strategy & Entrepreneurship, Rotterdam, UN-Habitat Serbia; 

2008 Certified trainer in filed of Gorvenance, lidership and public relations, Training of trainers conducted by FPLD, 
Romania, UN-Habitat Serbia; 

2007 Certified trainer in filed of Mobility management and travel awareness, Parking Space Management, Alternative 
fuels and new vehicle technologies, ELTIS (European Local Transport Information Service) proffessional training 
in sustainable transport systems, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC); 
PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Graz 

2007 ESRI ArcGIS напредни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN-Habitat Serbia; 

2006 Certified trainer in filed of Communication and Conflict management,Training of trainers conducted by FPLD, 
Romania, UN-Habitat Serbia; 

2006 Certified trainer in filed of Participatory planning and stakeholder analisys, Training of trainers conducted by 
FPLD, Romania, UN-Habitat Serbia; 

2006 ESRI ArcGIS основни сертификовани курс, GDi /GIS Data, Београд, UN-Habitat Serbia; 

2003 Управљање пројектима, УН сертификовани тренинг, Урбанистички завода Београда  

А.5.2. Професионални ангажман  

У току своје каријере кандидат др Ксенија Лаловић је имала активан професионални ангажман, како 
у оквиру Истраживачко-пословног центра Унивезитета у Београду-Архитектонског факултета, тако и 
у организацијама и институцијама ван факултета и то: 

2019 - 2023  CEUS - Center for Experiments in Urban Sudies из Београда у имплементацији  CLEVER Cities - Co-designing 
Locally tailored Ecological solutions for Value added, socially inclusivE Regeneration in Cities, European 
Union’s Horizon 2020 innovation action programme under grant agreement No 776604, консултант 
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2019 СОСИБ - Спортски савез особа са инвалидитетом Београда из Београда, Modelling Inclusive Sports 
Playgrounds, UNICEF Serbia, консултант за организацију и спровођење партиципативног процеса у 
изградњи инклизивних игралишта у општини Ћићевац и на Ади Циганлији у Београду 

2019 Удружење „LIMITLESS“, Стручна подршка развоја концепта „Дизајн за све“ , Референтни број пројекта 
242/17 СК - ДРУГА ФАЗА, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за 
заштиту особа са инвалидитетом, Република Србија, стручни консултант и коаутор студије у оквиру 
трилатералног споразума о сарадњи са Унивезитетом у Београду-Архитектонским факултетом 

2018 Удружење „LIMITLESS“, Стручна подршка развоја концепта „Дизајн за све“ , Референтни број пројекта 
242/17 СК - ПРВА ФАЗА, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за 
заштиту особа са инвалидитетом, Република Србија, стручни консултант и коаутор студије у оквиру 
трилатералног споразума о сарадњи са Унивезитетом у Београду-Архитектонским факултетом 

2017 Buro Happold’s Cities Consulting group, Belgrade Strategy Partner, Стратегија опторности града Београда, 
100 RESILIENT CITIES PROGRAME , стручни консултант и коаутор PRA Belgrade – Preliminary Resilience 
Assesment Study for City of Belgrade 

2010-2011 Члан експертског тима Унивезитета у Београду-Архитектонског факултета за израду Стратегије 
просторног развоја Републике Србије и Просторног плана републике Србије, наручилац РАПП, Влада 
Републике Србије 

2003 - 2009 UN-HABITAT Settlement And Inegration of Refugees Programme, Програм трајног размештаја и 
интеграције избеглих и расељених лица, агенција за имплементацију УН ХАБИТАТ канцеларија у 
Београду, донација Републике Италије под покровотељством Владе републике Србије, Министратсво 
за инфраструктру, подизање капацитета локалне самоуправе за процес интегралног приступа 
управљању територијалним развојем - национални консултант, сертификовани тренер у области 
стратешког и интегралног управљања развојем, коаутор оригиналне методлогије и реализатор 
програма и 6 пилот пројеката у области територијалних информационих система 

2005 -2006 Члан Комисије за планове Извршног одбора Града Београда 

2004- 2008 Истраживачко-пословни центар Архитектонског факултета, израда урбанистичких и просторних 
планова, члан ауторског тима, Унивезитет у Београду-Архитектонски факултет 

2003-2005 Програм развоја ИСУЗ - Информационог система Урбанистичког завода Београда, аутор и руководилац 
пројекта, наручилац Урбанистички завод Београда, Србија 

2001-2003 Зелена регулатива Београда, наручилац градски секретаријат за заштиту животне средине, реализатор 
Урбанистички завод Београда, циљ пројекта је развој ГИС алата за мапирање и управљање биотопима 
на подручју града Београда - члан истраживачког тима Урбанистичког завода Београда, , Србија 

2001-2003 Програм перманентног образовања Урбанистичког завода Београда, коаутор и реализатор програма, 
наручилац Урбанистички завод Београда, Србија  

2001-2003 UNOPS, City to city Programe, City of Florence, Град Београд, Урбанистички завод Београда; пројeкат јe 
обухватао размeну профeсионалних искустава у области урбаног мeнаџмeнта, са циљeм унапрeђeња 
пословања планeрских агeнција у Бeограду и Србији; члан организационог тима, учесник у програму 

2002 UTN – Urban technology network, City of Wien, Град Београд, Урбанистички завод Београда; Пројекат 
UTN - Belgrade;  пројекат се бави иницијализацијом и реализацијом капиталних пројеката на подручју 
Београда који би били финансирани из фондова ЕУ уз помоћ институција града Беча – Аустрија, члан 
организационог тима, учесник у програму 

2001 Joint Research Center – Ispra - Italy, Урбанистички завод Београда; ГИС технологије; 2001; пројекат се 
односио на размену искустава у области увођења и примене ГИС технологија у послове урбанистичког 
планирања са циљем унапређења израде ГУП-а Београда, члан организационог тима, , учесник у 
програму 

1994.-2000. Сарадник у фирмама за пројектовање, консалтинг и инжењеринг: Дуга пројект- инжењеринг, City 
пројект-инжењеринг, Економски биро, Енергопројект, Alumax, Euroconsult консалтинг-инжењеринг... 

Раезултати професионалног ангажмана у периоду од последњег избора у звање ванредног 
професора у периоду од 2014. до 2019. године су: 

2019 Ksenija Lalović, Jelena Živković, (2019), Participatory Web-GIS platform to support Community-Led Local 
Development of Cultural Tourism in Serbia, in: (Eds. A.Djukic, B.Kadar) Integrative strategic planning and 
design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo, University of 
Belgrade - Faculty of Architecture. Belgrade, Serbia, p 85-104. 

2019 Ksenija Lalović, Ratka Čolić, Vladimir Mihajlov, Filip Petrovič, Jovana Bugarski, Alksandra Đorđevič, Ivan Simič 
(2019), Urbani koridori - pilot studija konceptualnog pristipa definisanju i realizaciji u kontekstu Srbije, i, pod 
pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – sektor za zaštitu osoba sa 
invaliditetom u okviru projekta: ,,Stručna podrška razvoja koncepta Dizajn za sve'' ref. br.120/18 SK., 
udruženje ,,LIMITLESS", broj strana 98, u štampi 
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2018 Ksenija Lalović, Jovana Bugarski, (2018), Prostorno programska urbanistička studija razvoja prostora Livnice 
na Novom Beogradu, Naručilac Štrabag, Beograd 

2018 Ksenija Lalović, Zoran Đukanоvić, Jelena živković, Jovana Bugarski, Predrag Jovanović, Svavoljub Ljubić 
(2018), Prostorno-programska urbanistička studija razvoja prostora Marine Dorćol u Beogradu, Narucilac: 
Štrabag, Beograd 

2018 Ksenija Lalović, Ivan Kažić, Vladimir Mihajlov, Milan Drljača, Filip Petrovič, (2018), Pilot studija operativnih 
mogućnosti unapredjenja pristupačnosti fizičkog okruženja u Srbiji, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, 
zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u okviru projekta: 
,,Stručna podrška razvoja koncepta Dizajn za sve'' ref. br. 242/17 SK., udruženje ,,LIMITLESS", broj strana 156, 
ISBN  978-86-900483-0-4 

2018 Изложба студентских радова, Мастер програм Интегрални урбанизам, Мастер завршни радови 
''Јачање културног идентитета на подручју Дунава'', Архитектонски факултет у Београду, Град 
Смедерево, INTERREG Danube Transnational Programme DANUrB, аутори изложбе: Ђукић, А., Чолић, Р., 
Радосављевић, У., К.Лаловић, Б.Митровић, Д.Миловановић Родић  
Место изложбе: главни хол Центра за културу, Смедерево, период трајања изложбе: 25.9.-10.10.2018. 

2017 Н. Ћуковић-Игњатовић, Ј. Живковић, В. Миленковић, К. Лаловић, Љ. Ђукановић, М. Младеновић, 45 
UNBLOCKED, 45 UNBLOCKED - каталог , Галерија Блок, Нови Београд, 2017. 
http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb-izlozba-45unblocked/ 

2015 Čolić, R., Maruna, M., Milovanović Rodić, D., Lalović, K.,(ed.) (2015), Integralni urbani projekti za upravljanje 
rizikom od poplava na primeru Obrenovca - Izložba završnih radova - generacija studenata 2013/2014 /  
Integrated Urban Projects for Flooding Risk Disaster Management in Obrenovac. Final Works’ Exhibition: 
Generation of Students 2013-2014., Master akademske studije Integralni urbanizam, Univerzitet u Beogradu, 
Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2015.  

Стручни рад кандидата др Ксенија Лаловић у оквиру области просторног и урбанистичког 
планирања обављала је као члан ауторског тима Истраживачко-пословног центра Унивезитета у 
Београду-Архитектонског факултета на преко двадест (24) усвојена просторна и урбанистичка плана 
свих нивоа, као и у оквиру израде Стратегије просторног развоја и Просторног плана Републике 
Србије 2010. године. Учествује у изради више од десет (14) стручних студија. У оквиру области 
урбанистичког и архитектонског пројектовања стручни рад обављала је кроз: - израду шреко десет 
(11) урбанистичко-архитектонских пројеката, у опсегу од идјеног до извођачког пројекта, у својству 
члана ауторског тима или самостално, и – израду петнаест (15) архитектонских пројеката, од којих 
је већина (9) реализована. Учествовала на више од  десет (12) на архитектонско-урбанистичких 
конкурса, са освојених шест (6) награда. Више шута је излага свој стручни рад на стручним салонима 
или на ауторским изложбама стручног рада, где је награђивана је укупно 17 пута. У последњем 
изборном периоду добила је два признања: 

2015 3. награда на јавном урбанистичко-архитектонском конкурсу за Идејно урбанистичко - архитектонско 
решење изградње и уређења стамбено - пословног блока у центру Суботице. Ауторски тим: Љиља 
Брајковић, Ксенија Лаловић, Сара Костић, Андреа Јокић, Вера Станишић, Тијана Милановић, Драга 
Маричић и Драган Андрић 

2015 Награда публике на Балканском архитектонском Бијеналу 2015, за Самодовољну кућу на води у 
категорији реализованих атрјитектонских пројеката; аутори: Ксенија Лаловић, Сара Костић 

Члан је професионалних удружења националног нивоа и то Удружења урбаниста Србије, Савеза 
архитеката Србије и Друштва архитеката Београда. 

А.6. Научно-истраживачки рад 

А.6.1 Учешће у научно-истраживачким пројектима  

Кандидат др Ксенија Лаловић учествовала је у својсву истраживача и руководиоца потпројекта у 
укупно седам (7) научно-истраживачких пројеката, пет (5) националних и два (2) међународна, и то:  

2011-2019 TR 36035_ ПРОСТОРНИ, ЕКОЛОШКИ, ЕНЕРГЕТСКИ И ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА НАСЕЉА И 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈИ, ИАУС; Потпројекат бр. 3.: Јачање институција, 
друштвени и институционални аспекти интегрисања климатски одговорног просторног развоја, 
руководилац подпројекта, истраживач 

2016-2018 МАECI - LEARNING ECONOMIES. MODELLING COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT FOR THE 
SUSTAINABLE ECONOMIC TRAJECTORIES OF THE NEGOTIN AND ZLATIBOR REGIONS, PGR03079, Secure, Clean 
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and Efficient Energy - Environmental Development and Protection, Executive Programme for Scientific and 
Technological Cooperation Between the Italian Republic and The Republic of Serbia for the Years 2016-2018, 
истраживач 

2006-2009 PARAMOUNT - EU project FP6-2004-TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific Support 
Action (Part E), научно-истраживачки пројекат Европске уније у области одрживих транспортних 
система, циљ пројекта је дисеминација знања и искустава добрих пракси из еврпске уније на подручју 
југозападног Балкана, Наручилац: European Commission, Directorate General for Energy and Transport, 
Directorate D, Координатор пројекта: Forschungsgesellschaft Mobilität gemeinnützige GmbH FGM AMOR 
Austrian Mobility Research (AMOR) - руководилац пројекта Архитектонског факултета, тренер, 
предавач, реализатор пројекта 

2003-2008 Public Арт & Public Space програм - Архитектонски факултет Универзитета у Београду; Универзитет 
Уметности у Београду; Шумарски факултет Универзитета у Београду; Programme "Percent for Art" - City 
of New York – Department of Cultural Affairs: "Public Арт & Public Space", међународни 
интердисциплинарни пројекат уметничког обликовања јавних градских простора; циљ пројекта је 
иновација домаће планерске праксе увођењем најновијих метода и техника планирања. Пројекат су 
до сада подржали и помогли: И.О. Скупштине гада Београда; Министраство културе и медија 
Републике Србије; Министарство трговине, туризма и услуга Републике Србије; City of New York – 
Department of Cultural Affairs; С.О. Стари град, С.О. Савски Венац, С.О. Панчево... руководилац и 
реализатор пројеката у оквиру програма 

2005-2010 МЕНАЏМЕНТ УРБАНЕ ОБНОВЕ И РЕГЕНЕРАЦИЈЕ РЕГИЈА (покрајина, округа, општина, региона...) СРБИЈЕ, 
подпројекат: Унапређење процеса управљања урбанистичким и регионалним развојем применом  e – 
government управљачког модела, Архитектонски  факултет Универзитета у Београду за Министарство 
за науку и технологију Републике Србије, истраживач и руководилац продпројекта  

2000-2005 РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ И ЊЕНО УКЉУЧЕЊЕ У ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ, Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију Републике Србије, 
истраживач 

1992-1997 УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА, Архитектонски  факултет Универзитета у Београду за Министарство за науку 
и технологију Републике Србије, истраживач 

1992-1997 ПРОЦЕСИ УРБАНИЗАЦИЈЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА ПРОСТОРНИ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ, Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду за Министарство за науку и технологију Републике Србије, 
истраживач 

Била је руководилац три научно-истраживачка потпројекта (два национална и један међународни 
2006.-2009. у научно-истраживачком пројекту европске уније PARAMOUNT - EU project FP6-2004-
TREN 3, Priority 6.2 Sustainable Surface Transport, Specific Support Action (Part E)), од којих је у току, 
2011-2019. Потпројекат 3: Јачање институција, друштвени и институционални аспекти интегрисања 
климатски одговорног просторног развоја, у оквиру TR 36035- Просторни, еколошки, енергетски и 
друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицај, научно-
истраживачког пројекта Министарства просвете, науке и техношког развоја Републике Србије. Као 
руководилац истраживачког подпројекта и истраживач, кандидат др Ксенија Лаловић ангажовала 
се и развоју наставно-научног подмлатка и то кроз: - активну сарадњу са сарадницима (9) на 
Департману, у процесу припреме и реализације наставе, ваннаставних активности (изложбе, 
радионице, и сл.), текућим научним истраживања и заједничкој изради радова за стручно и научно 
публиковање, - укључивање студената мастер и докторских студија (8) као демонстратора и 
сарадника у наставни процес на предметима којим руководи, - као члан комисија за избор 
истраживача-сарадника и сарадника у настави Факултета (3).  

А.6.2. Библиографија научних и стручних радова  

Кандидат др Ксенија Лаловић у свом научно-истраживачком раду до сада је остварила преко 
стопедест (154) научно- истраживачких резултата различитих категорија, од који је тридесет (30) из 
периода од последњег избора у ванредног професора, и то:   

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

М14 2019 Ksenija Lalović, Jelena Živković, (2019), Participatory Web-GIS platform to support Community-Led Local 
Development of Cultural Tourism in Serbia, in: (Eds. A.Djukic, B.Kadar) Integrative strategic planning and 
design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo, University of 
Belgrade - Faculty of Architecture. Belgrade, Serbia, p 85-104. 
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М14 2019 Lalović, K., Živojinović, I., Sentić, I. (2019), Urban and Regional planning for Sustainability, In: Leal Filho W., 
Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable 
Development Goals. Springer, Cham, First Online: 05 December 2018, Online ISBN 978-3-319-71063-1, Series 
Print ISSN 2523-7403, Series Online ISSN 2523-7411, DOI: 10.1007/978-3-319-71063-1_77-1 

М20 - Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

M22 2019 Lalović, K.; Živković, J.; Radosavljević, U.; Đukanović, Z., (2019), An Integral Approach to the Modeling of 
Information Support for Local Sustainable Development—Experiences of a Serbian Enabling Leadership 
Experiment. Sustainability 2019, 11, 2675. doi: 10.3390/su11092675 

M22 2019 Uroš Radosavljević; Aleksandra Đorđević; Kseniјa Lalović; Jelena Živković; Zoran Đukanović, (2019), Nodes 
and Networks: The Generative Role of Cultural Heritage for Urban Revival in Kikinda, Sustainability 2019, 
Volume 11, Issue 9, 2509,  doi: 10.3390/su11092509 

M22 2019 Uroš Radosavljević, Aleksandra Đorđević, Kseniјa Lalović, Jelena Živković, Zoran Đukanović, (2018), 
Educational Projects for Place Branding & Urban Planning in Serbia, in Special issue for European Planning 
Studies, ed. Eduardo Oliveira, Kristof Van Assche and Raoul Beunen, Taylor & Francis, прихваћено за 
објављивање после завшеног поступка рецензирања, потврда уредника у прилогу 

М24 2019 Jelena Živković, Ksenija Lalović, Milica Milojević, Ana Nikezić, (2019), Multifunctional Public Open Spaces for 
Sustainable Cities: Concept and Application, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 
прихваћено за објављивање после завшеног поступка рецензирања, потврда уредника у прилогу 

М24 2015 Lalović Ksenija, Radosavljević Uroš, Đukanović Zoran, (2015), Reframing Public Interest in the 
Implementation of Large Urban Projects in Serbia: The Case of Belgrade Waterfront Project, Facta 
Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, vol. 13 (1), pp. 35-46., ISSN 0354-4605, UDC 
711.4(497.11 BEOGRAD); DOI: 10.2298/FUACE1501035L;  

М30 - Зборници међународних научних скупова 

М33 2018 Jelena Živković, Milica Milojević, Ana Nikezić, Ksenija Lalović, (2018), Conceptualising Multifunctionality of 
Public Open Spaces for Sustainable Urban Development, Proceedings of ICUP2018, 2nd International 
Conference on Urban Planning, 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018 - NATURE-
URBAN PLANNING-ARCHTECTURE, ed. Petar Mitković, Dinić-Branković M., Tanić M., Mirić A., Milošević V., 
Faculty of Civil Engineering and Architecture of the University of Niš and Urban Planning Cluster, 14-17 
November, Serbia, pp. 281-290, ISBN 978-86-88601-36-8 

М33 2018 Živković Jelena, Lalović Ksenija, Elena Battaglini, Zoran Đukanović, Vladan Đokić,  (2018), Collaborative 
Research For Sustainable Regional Development: Experiences From “Learning Economies” Italy-Serbia 
Bilateral Project, 5th International Academic Conference „PLACES AND TECHNOLOGIES“, 26.04-27.04.2018, 
Book of Conference proceedings: PLACES AND TECHNOLOGIES 2018 -  Keeping up With Technonolgies to 
Adapt Cities for Future Challenges, ed. Krstić-Furundžić, A., Vukmirović ,M.,  Vaništa Lazarević, E. and Đukić, 
A., Belgrade: University of Belgrade –Faculty of Architecture, pp 641 -651, ISBN: 978-86-7924-199-3 

М33 2018 Živković Jelena, Lalović Ksenija, (2018), Place-Based Urban Design Education for Adapting Cities to Climate 
Change, 5th International Academic Conference „PLACES AND TECHNOLOGIES“, 26.04-27.04.2018, Book of 
Conference proceedings: PLACES AND TECHNOLOGIES 2018 -  Keeping up With Technonolgies to Adapt Cities 
for Future Challenges, ed. Krstić-Furundžić, A., Vukmirović ,M.,  Vaništa Lazarević, E. and Đukić, A., Belgrade: 
University of Belgrade –Faculty of Architecture, pp 641 -651, ISBN: 978-86-7924-199-3, модератор сесије 

М33 2018 Cvetković Marija, Živković Jelena, Lalović Ksenija, (2018), Shopping Centre as a Leisure Space: Case Study of 
Belgrade, 5th International Academic Conference „PLACES AND TECHNOLOGIES“, 26.04-27.04.2018, Book of 
Conference proceedings: PLACES AND TECHNOLOGIES 2018 -  Keeping up With Technonolgies to Adapt Cities 
for Future Challenges, ed. Krstić-Furundžić, A., Vukmirović ,M.,  Vaništa Lazarević, E. and Đukić, A., Belgrade: 
University of Belgrade –Faculty of Architecture, pp 108-118, ISBN: 978-86-7924-199-3 

М33 2017 Ksenija Lalović, Jelena Živković,  Jovana Bugarski, (2017), Methods And Techniques To Support Cognitive 
Processes Of Territorial Resilience In Developing Countries –  Case Study Of Serbia, 4th International 
Academic Conference „PLACES AND TECHNOLOGIES“, 08.06-09.06. 2017, Book of Conference proceedings: 
PLACES AND TECHNOLOGIES 2017 -  Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy, 
ed. Dženana Bjedić, Aleksandra Krstić-Furundžić, Mevludin Zečević, Arhitektonski fakutlet Univerziteta u 
Sarajevu, Bosna i Hercegovina, p. 634-643, ISBN 978-9958-691-56-0, COBISS.BH-ID 24131590 

М33 2017 Zoran Đukanović, Jelena Živković, Arnaldo Cecchini,  Nađa Beretić, Alesandro Plaisant, Elena Battaglini, 
Francesca Giofrè, Ksenija Lalović, (2017), Towards Sustainable Regional Development Through Social 
Networking – „Negotinska Krajina“ case, 4th International Academic Conference „PLACES AND 
TECHNOLOGIES“, 08.06-09.06. 2017, Book of Conference proceedings: PLACES AND TECHNOLOGIES 2017 -  
Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy, ed. Dženana Bjedić, Aleksandra 
Krstić-Furundžić, Mevludin Zečević, Arhitektonski fakutlet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, p. 
312-322, ISBN 978-9958-691-56-0, COBISS.BH-ID 24131590 

М33 2017 Ksenija Lalović, Aleksandra Đorđević, Jelena Radosavljević, (2017), „Cooperative GIS Platform for Improving 
Resilience To Household Risks – Case Study of Ada Medjica on Sava River in Belgrade“, 4th International 
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Academic Conference „PLACES AND TECHNOLOGIES“, 08.06-09.06. 2017, Book of Conference proceedings: 
PLACES AND TECHNOLOGIES 2017 -  Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy, 
ed. Dženana Bjedić, Aleksandra Krstić-Furundžić, Mevludin Zečević, Arhitektonski fakutlet Univerziteta u 
Sarajevu, Bosna i Hercegovina, p. 323-331, ISBN 978-9958-691-56-0, COBISS.BH-ID 24131590 

М33 2015 Maruna, M. Čolić,R. Fokdal, J. Zehner, C. Milovanović-Rodić, D. Lalović, K. (2015)‚ Collaborative and Practice 
Oriented Learning on Disaster Risk Management in Post-Socialist Transition Countries. Proceeding from the 
XVI N-AERUS Conference ‘’WHO WINS AND WHO LOSES? Exploring and learning from transformations and 
actors in the cities of the South’’, Dortmund, 19-21 November 2015. pp: 408-421. http://n-
aerus.net/wp/wp-content/uploads/2016/01/Dokumentation_N-Aerus_2015-part-3.pdf 

М40 - Националне монографије, тематски зборници 

M44 2016 Јелена Живковић, Ксенија Лаловић, Данијела Миловановић Родић, (2016), Мултифункционалност 
отворених простора у контексту прилагођавања градова климатским променама, Климатске промене, 
националне политике и локални развоj, ур. Милица Баjић Брковић, Архитектонски факултет 
Универзитет у Београду, 125-155, ISBN 978-86-7924-100-9 

M44 2016 Lalović Ksenija, Radosavljević Uroš, Milovanović Rodić Danijela, (2016), Metode i tehnike generisanja znanja 
za planiranje klimatski odgovornog lokalnog prostornog razvoja Srbije, u Prostorni, ekološki, energetski i 
društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene, Posebna izdanja br. 78, ur. M. Pucar, M.Nenković-
Riznić, pp. 461 - 482, IAUS, ISBN 978-86-80329-85-7; Beograd.  

M44 2016 Radosavljević Uroš, Lalović Ksenija, Milovanović Rodić Danijela, (2016), Instrumenti urbanog menadžmenta 
u realizaciji održivih urbanih projekata za klimatski odgovoran prostorni razvoj Srbije, u Prostorni, ekološki, 
energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene, Posebna izdanja br. 78, ur. M. Pucar, 
M.Nenković-Riznić, pp. 435 - 460, IAUS, ISBN 978-86-80329-85-7; Beograd.  

М44 2015 Čolić, R, Lalović, K., Maruna, M., Milovanović Rodić, D., (2015) Disaster Risk Management in Serbia and 
Flooding in Obrenovac Municipality in (eds. J.Fokdal and C.Zehner) Resilient Cities, Urban Disaster Risk 
Management in Serbia, Report on the results of the case study research project, Urban Management 
Program, Technical University Berlin in collaboration with University of Belgrade, Faculty of Architecture, 
Master Program Integrated Urbanism, Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Ambero 
Consulting, Municipality of Obrenovac. Berlin, February 2016, pp: 12-19., ISBN 978-3-9812769-1 

М45 2015 Lalović Ksenija, Model učenja za podizanje kapaciteta lokalne zajednice u procesu postizanja veće otpornosti 
i održivosti gradova, u Inovativni metodološki pristup izradi master rada, ur. Maruna Marija, Čolić Ratka, 
Beograd: Arhitektonski fakultet, pp 56-76, ISBN 978-86-7924-152-8 

М49 2015 Čolić, R., Maruna, M., Milovanović Rodić, D., Lalović, K.,(ed.) (2015), Integralni urbani projekti za upravljanje 
rizikom od poplava na primeru Obrenovca, Katalog izložbe završnih radova - generacija studenata 2013/2014 
/  Integrated Urban Projects for Flooding Risk Disaster Management in Obrenovac. Final Works’ Exhibition 
Catalogue: Generation of Students 2013-2014., Master akademske studije Integralni urbanizam, Univerzitet 
u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 627.51:711.4.01(497.11)(083.824), 987-86-
7924-153-5, Beograd, 2015.  

М50 - Часописи националног значаја 

M51 2014 Lalović K., Antanasijević D., Pocajt V., (2014) Principi razvoja informacione podrške održivom urbanom 
razvoju, Ecologica, No 74, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica, Beograd,  74, 
pp. 337 - 342, ISSN 0354-3285, UDC:502,7, -, 2014. 

М80 - Техничка и развојна решења 

М82 2019 Андроид апликација за преглед приступачности објеката, Удружење „LIMITLESS“, Стручна подршка 
развоја концепта „Дизајн за све“ , Референтни број пројекта 242/17 СК - ДРУГА ФАЗА, Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, 
Република Србија, стручни консултант и коаутор студије у оквиру трилатералног споразума о сарадњи 
са Унивезитетом у Београду-Архитектонским факултетом, члан ауторског тима, Google Play Store 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limitless.limitlessuserapp 

М85 2019 Андроид апликација за теренско снимање приступачности објеката, Удружење „LIMITLESS“, Стручна 
подршка развоја концепта „Дизајн за све“ , Референтни број пројекта 242/17 СК - ДРУГА ФАЗА, 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом, Република Србија, стручни консултант и коаутор студије у оквиру трилатералног 
споразума о сарадњи са Унивезитетом у Београду-Архитектонским факултетом 

М100 - Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад 

М110 2019 Ксенија Лаловић, Ратка Чолић, Владимир Михајлов, Филип Петровић, Јована Бугарски, Алксандра 
Ђорђевић, Иван Симић (2019), Урбани коридори - пилот студија концептуалног пристипа дефинисању 
и реализацији у контексту Србије, и, под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања – сектор за заштиту особа са инвалидитетом у оквиру пројекта: ,,Стручна 
подршка развоја концепта Дизајн за све'', реф. бр. 120/18 SK., удружење ,,LIMITLESS", број страна 98.  
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М110 2018 Ksenija Lalović, Jovana Bugarski, (2018), Prostorno programska urbanistička studija razvoja prostora Livnice 
na Novom Beogradu, Naručilac Štrabag, Beograd 

М110 2018 Ksenija Lalović, Zoran Đukanvić, Jelena živković, Jovana Bugarski, Predrag Jovanović, Svavoljub Ljubić (2018), 
Prostorno programska urbanistička studija razvoja prostora Marine Dorćol u Beogradu, Narucilac: Štrabag, 
Beograd 

М110 2018 Ksenija Lalović, Ivan Kažić, Vladimir Mihajlov, Milan Drljača, Filip Petrovič, (2018), Pilot studija operativnih 
mogućnosti unapredjenja pristupačnosti fizičkog okruženja u Srbiji, pod pokroviteljstvom Ministarstva za 
rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u okviru projekta: 
,,Stručna podrška razvoja koncepta Dizajn za sve'' ref. br. 242/17 SK., udruženje ,,LIMITLESS", ISBN  978-86-
900483-0-4, broj strana 156. 

М109 2018 Изложба студентских радова, Мастер програм Интегрални урбанизам, Мастер завршни радови 
''Јачање културног идентитета на подручју Дунава'', Архитектонски факултет у Београду, Град 
Смедерево, INTERREG Danube Transnational Programme DANUrB, аутори изложбе: Ђукић, А., Чолић, Р., 
Радосављевић, У., К. Лаловић, Б. Митровић, Д. Миловановић Родић 
Место изложбе: главни хол Центра за културу, Смедерево, период трајања изложбе: 25.9.-
10.10.2018. 

М112 2017 Н. Ћуковић-Игњатовић, Ј. Живковић, В. Миленковић, К. Лаловић, Љ. Ђукановић, М. Младеновић, 45 
UNBLOCKED, 45 UNBLOCKED - каталог , Галерија Блок, Нови Београд, 2017. 
http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb-izlozba-45unblocked/ 

М112 2015 Čolić, R., Maruna, M., Milovanović Rodić, D., Lalović, K.,(ed.) (2015), Integralni urbani projekti za upravljanje 
rizikom od poplava na primeru Obrenovca - Izložba završnih radova - generacija studenata 2013/2014 /  
Integrated Urban Projects for Flooding Risk Disaster Management in Obrenovac. Final Works’ Exhibition: 
Generation of Students 2013-2014., Master akademske studije Integralni urbanizam, Univerzitet u 
Beogradu, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2015.  

А.6.3. Рецензентски рад и извештаји за стицање научних звања 

Кандидаткиња др Ксенија Лаловић постаје члан Издавачког савета ИАУС-а у априлу 2015. године, и 
у периоду од последњег избора у звање ванредног професора интезивира свој рецензентски рад:  

2019 Places & Technologies 2018, рецензент монографије 
2019 Facta Universitatis, Niš, рецензент часописа 
2018 Energy and Buildings, Elsevier, рецензент часописа 
2018 „Нови концепт урбаног развоја Бања Луке: између приватних интереса и потреба грађана“, Зборник 

радова са округлог стола 2018., рецензент зборника 
2017 З.Ђукановић, ет ал., (2017), Belgrade in Plural, Архитекторнски факлутет у Београду, рецензент 

монографије 
2017 Facta Universitatis, Ниш, рецензент часописа 
2017 Spatium, IAUS - Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Belgrade, рецензент часописа 
2016 У. Радосављевић, А Ђорђевић, (2016), Културни туризам Кикинде, Универзитет у Београду -

Архитектонски факултет, рецензент монографије 
2016 Архитектура и урбанизам, Институт ѕа архитектуру и урбанизам Србије, Београд, рецензент часописа 
2015 Ј.Живковић, (2015), Теорија урбаног дизајна – практкум, рецензент практикума 

У периоду од последњег избора у завње ванредног професора др Ксенија Лаловић била је члан 
Комисије за припрему извештаја о стицању звања истраживач-приправник Универзитета у Београду 
- Архитектонски факултет, за два (2) кандидата, као руководилац подпројекта, укључила је три (3) 
сарадника департмана у текући научно-истраживачки пројекат TR 36035. Била је и Члан Комисије 
за припрему извештаја за и продужење изборног периода за избор три (3) сарадника у звање 
асистента на Департману за урбанизам.  
  



 15 

Б. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  

На основу општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС), и посебних услова предвиђених чланом 74. Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник УБ” 201/18), 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник УБ” 192/16, 195/16, 197/17 и 199/17) и Правилником о изменама и допунама Правилника 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду од 15.11.2017. 
године, утврђени су критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду за 
групацију техничко- технолошких наука. Поред општих услова, поменутим Правилником утврђени 
су и изборни услови за стицање наставничког звања доцент, дати у табели В за групацију техничко-
технолошких наука, које је Комисија имала у виду при вредновању рада кандидата, као и 
критеријуме прописане Статутом Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 116/17–пречишћен текст) и 
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Архитектонском факултету 
у Београду (”Сл. билтен АФ”, бр.115/17), и донела закључак да: 

др Ксенија Лаловић испуњава све формалне и суштинске критеријуме прописане овим актима : 

Б.1. ОПШТИ УСЛОВ 

Др Ксенија Лаловић је стекла научни назив доктора наука из научне области архитектура и 
урбанизам на Универзитету у Београду - Архитектонски факултет и стога испуњава обавезан услов 
за избор наставника у звање доцента, за ужу научну област: Урбанизам, на Департману за 
урбанизам, Универзитет у Београду - Архитектонски факултет. У звање доцента бирана је у два 
мандата први пут 2003., а потом 2009. године. Такође, изабрана је у наставника у звању ванредног 
професора 16.12.2014. године испунивши све услове дефинисане Законом, актима Универзитета у 
Београду, као и Универзитета у Београду – Архитектонског факлутета.  У том смислу Комисија је 
разматрала услове „за сваки следећи избор у звање ванредног професора“, дефинисане горе 
неведеним законским и легислативним документима.  

Б.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за сваки следећи избор у звање ванредног професора 

Услов 1. Искуство у педагошком раду са студентима  

Искуство у педагошком раду са студентима др Ксенија Лаловић стиче током двадесет седам (27) 
година рада на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. У периоду од 1990. до 2003. 
године била ангажована у реализацији наставе Архитектонског факултета у сарадничким звањима 
асистента приправника и асистента на седам (7) предмета Депатрмана за урбанизам. У звању 
доцента у периоду од 2003. до 2014. године, учествује у извођењу наставе на седамнаест (17) 
предмета, у оквиру седам (7) различитих студијских програма, од основних до магистарских студија 
(Прилог - Библиографија свих педагошких, научних и стручних резултата).  

У периоду после избора у звање ванредног професора од 2014. године до данас, учествује на пет 
(5) академских програма Универзитета у Београду-Архитектонског факултета, и руководи са 
шеснаест (16) предмета, координира једном студисјком целином и руководи једним мастер 
академским пограмом. За потребе подршке наставном процесу кандидат др Ксенија Лаловић у току 
последњег изборног периода у звању ванредног професора, коаутор је у две (2) монографије и 
аутор осам (8) практикума који су студентима доступни у електронском формату или на сајту 
факултета. 

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

Од почетка своје педагошке каријере др Ксенија Лаловић има позитивну оцену педагошког рада 
добијену у студентским анкетама, око 4,5. Током последњег изборног периода просечна оцена 
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педагошког рада кандидата у последњем изборном периоду према студентским анкетама на 
којима је оцену дало више од 30% студената који су похађали наставу током целокупног изборног 
периода од школске 2015/16 до 2018/19. године је 4.52, са просечним оценама од 3.61 до 5.00, 
зависно од године и предмета. 

Услов 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира 

Др Ксенија Лаловић има након избора у звање ванредног професора објављена ДВА (2) рада из 
категорије М22 из научне области за коју се бира. Комисија, такође констатује на основу потврде 
уредништва, да је још један рад из категорије  М22 спреман за објављивање након завршеног 
рецензентског поступка.  

Услов 4. Саопштена три рада на научном или стручном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64) у 
периоду од последњег избора из научне области за коју се бира 

Др Ксенија Лаловић је у научној области за коју се бира саопштила ОСАМ (8) радова категорије М33 
у последњем изброном периоду након избора у звање ванредног професора. У претходним 
изборним периодима саопштила је двадест шест (26) радова у категорији М33, четири (4) рада у 
категорији М34, један (1) рад у категорији М62, и осамнаест (18) радова у категорији М64, што је 
укупно четрдесетдевет (49) у периоду пре последњег избора у звање ванредног професора. 

Б.3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ  

Услов 1. Стручно-професионални допринос 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора од 2014 до 2019. године кандидат 
др Ксенија Лаловић је стручно-професионални допринос показала кроз: 

1. Чланство у Издавачком савету Института за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, од априла 
2015. године, 

2. Учествује и модерира сесије на укупно четири (4) различита научна скупа међународног нивоа, 

3. Менторство на изради шеснаест (16) мастер теза, пројеката и завршних радова на Мастер 
академиским студијама Интегрални урбанизам и пет (5) дипломских радова на студијском 
програму дипломираног инжењера. Као члан менторске Комисије за израду мастер теза, 
пројеката и завршних радова на Мастер академиским студијама Архитектуре и Мастер 
академиским студијама Интегрални урбанизам преко у радовима преко шесдесет (60) 
кандидтата. У оквиру програма Специјалистичких студија Урбана обнова и новом миленијуму 
била је члан комисије за одбрану специјалистичког радова пет (5) кандидата, 

4. Коаутор је шест (6) струно-научних студија, две (2) рецензиране јавне изложбе студентских 
радова, и два (2) техничка решења, 

5. Кандидат др Ксенија Лаловић учествовала је у својсву истраживача у укупно седам (7) научно-
истраживачких пројеката, пет (5) националних и два (2) међународна. У својству  руководиоца 
потпројекта била је у оквиру два (2) национална и (1) једног међународног научно-
истраживачког пројекта, од којих је у току, Потпројекат 3: Јачање институција, друштвени и 
институционални аспекти интегрисања климатски одговорног просторног развоја, у оквиру TR 
36035 - Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске 
промене – међусобни утицај, научно-истраживачког пројекта Министарства просвете, науке и 
техношког развоја Републике Србије, 

6. Иноватор је и коаутор два (2) прихваћена техничка решења и рецензент више од десет (10) 
научних радова. 

7. Кандидат има положен Стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре (Привредна 
комора Србије бр. 3513) 
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Услов 2. Допринос академској и широј заједници 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора од 2014 до 2019. године допринос 
академској заједници кандидата др Ксенија Лаловић је огледа се у: 

1. Чланство у више органа управљања као што је два мандата чланства у Савету Архитектонског 
факултета, Руководилац програма Мастер академских студија Интегрални урбанизам, 
Координатор студијске целине ОАСА Студио 02а - Одрживе урбане заједнице. Додатно,  
председник је Комисије за пријемни испит на Мастер академске студије Интегрални урбанизам, 
Члан Комисије за акредитацију и самовредновање_КАС Архитектонског факлутета која 
спроводи националну и RIBA акредитацију факултета,  

2. Била је члан Комисије за планове Ивршног одбора Града Београда 205-2006. године 

3. Иницијатор је успостављања сарадње Архитектонског факултета са инститицијама и 
организација јавног и цивилног сектора, као што су CEUS - Center for Experiments in Urban Sudies 
из Београда, Удружење „LIMITLESS“, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, Република Србија, СОСИБ - Спортски савез 
особа са инвалидитетом Београда из Београда, UNICEF канцеларија у Београду, Buro Happold’s 
Cities Consulting group, Belgrade Strategy Partner, Стратегија опторности града Београда, 100 
RESILIENT CITIES PROGRAME, Убанистички завод Београда. У периоду пре последњег избора 
била је иницијатор испостваљања бројних сарадњи са локалним самоуправама и члан Комисије 
за планове Извршног одбора Града Београда.  

4. Руководилац је имплементације трилатералног споразума о сарадњи између Удружења 
„LIMITLESS“, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сектор за 
заштиту особа са инвалидитетом, Република Србија, и Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета, 

5. У току свог педагошког рада др Ксенија Лаловић ангажује се као организатор двадесетшест (26) 
изложби студентских радова. Додатно, у својству ментора студентским тимовима учествоавала 
је на укупно дванаест (12), од тога десет (10) националних и два (2) међународна конкурса, на 
којима је освојено укупно шеснаест (16) различитих награда и признања, од којих су 
најзначајније регионалне награде и глобално специјално признање три студенска тима 
Архитектонског факултета на глобалном студентском конкурсу “Urban Revitalization of Mass 
Housing”, у организацији UN-HABITAT-а у оквиру World Urban Foruma 2014. године. Додатно, 
била је ангажована и у својству члана жирија једног (1) међународног и једног (1) националног 
студентског конкурса. 

6. Била је коцептор обуке локалних реализатора пројекта 120/18 SK Стручна поршка развоју 
концепта „Дизајн за све“ у тридест (30) градова Србије са преко педесет (50) сертификованих 
полазника.  У периоду пре последњег избора била је коаутор и реализатор једног (1) програма 
стручног тренинга у организацији УН-ХАБИТАТ канцеларије у Београду и једног (1) програма 
Перманентог образовања у Урбанисточком заводу Града Београда. 

7. У периоду од последњег избора у звање ванредног професора др Ксенија Лаловић осваја пет 
(5) признања за свој педагошки рад и учешће у креирању, организацији и реализацији 
наставних активности у области урбанизма,  

Услов 3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно 
установама културе или уметности у земљи и иностранству 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора од 2014 до 2019. године сарадњу са 
другим високошколским и научно истраживачким установама, као и установама културе 
кандидаткиња др Ксенија Лаловић остварила је на следеће начине: 

1. Учествује у реализацији два (2) научно-истраживачка пројекта, један (1) национални и један (1) 
међународни, у коме учествују три (3) научноистраживачке установе из иностранства и три (3) 
домаће, 
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2. Учествовала је у реализацији наставe на две (3) високошколске и научно-истраживачке установе 
у  иностранству (Politecnico di Bari - Faculty of Architecture, Alghero School of Architecture in 
Sardenia, Berlin University of Technology - Urban Management Program), 

3. Члан је професионалних удружења националног нивоа (Удружење урбаниста Србије, Савез 
архитеката Србије, Друштво архитеката Београда), 

4. Учествовала је на три (3) програма размене наставника и студената (Erasmus + KA107 - 
International Credit Mobility 2018-2019 Staff Mobility for Teaching: from University of Belgrade to 
Politecnico di Bari, Attractive Danube, Interreg, Danube Transnatiopnal Programe, DanUrb, Interreg, 
Danube Transnatiopnal Programe). У периоду пре последњег избора учествовала је у три (3) 
програма размене наставника и студената.  

5. Гостовала је и имала шест (6) предавања по позиву, од тога два (2) пута на универзитетима у 
иностранству и четири (4) пута по позиву националних и међународних професионалних  и 
студентских организација и конзорцијума. 

В. ЗAКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

В.1. Закључно мишљење  

др Ксенија Лаловић је у досадашњем вишегодишњем раду (27 година) остварила значајне 
резултате у педагошком, научном и професионалном пољу. Укупни резултати рада кандидаткиње, 
а посебно у периоду од последњег избора у звање ванредног професора од 2014. до 2019. године, 
показују се да је реч о посвећеном наставнику, који свој научно-истраживачки и педагошки рад 
тесно повезује са актуелним професионалним изазовима укључења друштвеног контекста Србије у 
међународне процесе  ордживог развоја.  

У току своје академске каријере др Ксенија Лаловић континуирано учествује у различитим 
међународним програмима сарадње и размене знања и усавршавања наставничких компетенција, 
а у последњем изборном периоду то су учешће у регионалној секцији за едукацију архитеката на 
BETA Бијеналу архитектуре у Темишвару, DanUrb и Attractive Danube подпројектима Interreg - 
Danube танснационалног програма европске уније и програму размене са Архитектонским 
факултетом Политехнике из Барија у оквиру Erasmus+ програма. То је допринело да у својој 
педагошкој каријери наставника показже изузетне способности у организовању и спровођењу 
наставе, што је резултовало конципирањем или спровођењем шеснаест (16) различитих наставних 
предмета које у периоду после избора у звање ванредног професора од 2014. године до данас, 
изводи на пет (5) академских програма Универзитета у Београду - Архитектонског факултета. 
Додатно, координира једном студисјком целином на Основним академским студијама  и руководи 
Мастер академским пограмом Интегрални урбанизам. Веома је активна и у развоју подршке 
наставном процесу, о чему сведоче објављене, у својству коаутора или аутора, две (2) монографије 
и осам (8) практикума намењене настави који су студентима доступни у библиотеци или 
електронском формату. О квалитету ивошења наставних програма које води др Ксенија Лаловић 
сведоче веома високе оцене педагошког рада - преко 4,5, добијене у студентским анкетама од 
њеног првог избора у наставничко звање 2009. године, до данас. У периоду од последњег избора у 
звање ванредног професора др Ксенија Лаловић осваја пет признања за свој педагошки рад и 
учешће у креирању, организацији и реализацији наставних активности у области урбанизма.  

Кандидат др Ксенија Лаловић показала је велико ангажовање у промоцији факултета и подизању 
капацитета научно-наставног подмлатка. Била је ментор на око двадесет завршних радова мастер 
нивоа и члан комисије у великом броју одбрана завршних мастер или специјалистичких радова. 
Учествовала је у реализацији наставe три високошколске и научно-истраживачке установе из 
иностранства (Politecnico di Bari - Faculty of Architecture, Alghero School of Architecture in Sardenia, 
Berlin University of Technology - Urban Management Program) и одржала је шест предавања по 
позиву, од тога два на универзитетима у иностранству и четири у оквиру професионалних и 
студентских организација и конзорцијума. Организовала је, или учествовала у организацији скоро 
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тридесет јавних изложби студентских радова на националном и међународном нивоу. Била је 
ментор студентским тимовима на више од десет студентских конкурса и члан жирија на два 
студентска конкурса. Студентски тимови под њеним менторством освојили су осам награда и 
признања, од којих се посебно издавајају три регионалне награде и један глобални откуп на 
интернационалном студентском конкурсу у оквиру Светског урбаног форума у организацији УН 
ХАБИТАТа. У периоду од последњег избора у звање ванредног професора др Ксенија Лаловић била 
је члан Комисије за припрему извештаја о стицању звања истраживач-приправник Универзитета у 
Београду - Архитектонски факултет, а као руководилац подпројекта, укључила је више сарадника 
департмана у текући научно-истраживачки пројекат TR 36035. Била је и члан Комисије за припрему 
извештаја за избор и продужење изборног периода сарадника у звање асистента на Департману за 
урбанизам. Такође, била је коцептор обуке локалних реализатора пројекта 120/18 SK Стручна 
поршка развоју концепта „Дизајн за све“ у тридест градова Србије са преко педесет  
сертификованих полазника. О посвећености др Ксеније Лаловић педагошком раду и развоју наставе 
говори и вишегодишње ангажовање у оквиру комисија за унапређење наставе, као и у процесима 
акредитације студијских програма факултета. У периоду од 2014. године до данас активни је члан 
Сваета факултета, Комисије за акредитацију и самовредновање факултета која је задужена за 
националну и међународну RIBA акредитацију студијских програма Архитектонског факултета. 

Укупни резултати истраживачког рада др Ксеније Лаловић, од преко сто педесет објављених радова 
различитих научних категорија, јасно ислуструју њено вишегодишњу посвећеност ка остварењу 
конкретних резултата у ужој научној области Урбанизма. У последњем изборном периоду учествује 
у реализацији два научно-истраживачка пројекта, један национални и један  међународни, у коме 
учествује више научноистраживачих установа и где је на једном од њих у својству руководиоца 
подпројекта. Подобласти њеног истраживачког рада су сајнајни процеси и информациона подршка 
одрживом просторном развоју, стратешко и урбанистичко планирање, урбанистичко пројектовање 
и управљање локалним развојем, као и образовање архитеката и урбаниста, са фокусом на методе, 
технике и алате комуникације и колаборације применом савремених ИКТ и ГИС технологија. 
Најзначајнија карактеристика њеног рада сагледава се у прожимању теорије и праксе, као и у 
свестраном инердисциплинарном приступу који кандидат негује у сагледавању савремених 
феномена у области урбанизма и архитектуре. Њен научни рад у пероду од последњег избора у 
звање ванредног професора од 2014. до 2019. године, са тридесет научних радова, од којих је 
четири евидентирано y WоS-у, показује њену континуирану посвећеност науци, а професионални 
ангажман у оквиру међународних развојних програма где је Србија партнер, говори о њеној 
способности да своје научне резулатате стави у функцију струке и праксе. Након избора у звање 
ванредног професора др Ксенија Лаловић објавила је два (2) рада из категорије М22 и осам (8) 
радова категорије М33 из научне области Урбанизам за коју се бира. Од 2015. године постаје члан 
Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, рецензент једног 
националног часописа, два национална часописа међународног значаја и међународног часописа 
Energy and Buildings које издаје Elsevier. Додатно, рецензира значај број монографских издања, 
учествује и модерира сесије на четири различита научна скупа међународног нивоа.  

У области експерименталне провере и практичне примене научно-истраживачких резултата 
кандидат др Ксенија Лаловић учествовала је у бројним развојим научно-стручним пројектима 
националног значаја са међународном подршком од којих је пет у периоду после последњег избора 
у звање ванредног професора, као што су Стратегија опторности града Београда, у оквиру 100 
RESILIENT CITIES PROGRAME у срадњи са Секретаријатом за инвестиције и становање управе Града 
Београда, Стручна подршка развоја концепта „Дизајн за све“ - Удружење „LIMITLESS“ у партнерству 
са Универзитетом у Београду- Архитектонски факултетом, под покровитељством Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, 
Република Србија, Modelling Inclusive Sports Playgrounds, програма UNICEF канцеларије у Србији, у 
партенрсвту са СОСИБ - Спортски савез особа са инвалидитетом Београда из Београда, и тек 
отпочето прво учешеће Града Београда у међуанродном европском пројекту у оквиру European 
Union’s Horizon 2020 innovation action programme - CLEVER Cities - Co-designing Locally tailored 
Ecological solutions for Value added, socially inclusivE Regeneration in Cities. Сваки од пројеката 
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реализовала је кроз активно повезивање са наставним процеском како би студенти имали прилику 
да уче на реалним професионалним пробелемима, што је у последњем изборном периоду 
резултирало са објављивањем  шест (6) струно-научних студија, две (2) рецензиране јавне изложбе 
студентских радова и два (2) прихваћена техничка решења.  

Резимирајући укупан допринос педагошког, научног, стручног и рада др Ксенија Лаловић, Комисија 
посебно истиче следеће елементе које сматра кључним у њеном досадашњем раду, а који дају 
позитиван одговор на формалне и суштинске критеријуме прописане одговарајућим актима: 

• др Ксенија Лаловић се у свом научно-истраживачком и стручном раду бавила разноврсним 
темама, и сви остварени резултати се тичу уже научне области Урбанизам за коју се бира, 

• Комисија истиче квалитетну и бројну професионалну продукцију и стручно усавршавање др 
Ксенија Лаловић у току њене наставничке каријере, 

• Комисија посебно цени напоре које кандидаткиња улаже у иновирање наставних процеса на 
различитим предметима у складу са њиховим специфичностима, 

• Комисија истиче ангажман др Ксенија Лаловић у организацији међународних и националних 
студенстких радионица, изложби и јавних одбрана, интеракцији са институцијама и 
организацијама од значаја за наставни процес и пласман наставних резулатат широј стручној и 
осталој јавности, 

• Наглашен степен повезивања активности и продукције у домену теоријских истраживања и 
практичног деловања и интердициплинарности приступа, 

• Комисија сматра да др Ксенија Лаловић представља вредног члана наставничког колектива 
Архитектонског факултета који тежи иновирању струке, као и повезивању теорије, едукације и 
праксе - како у настави, тако и у свом професионалном раду. 

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и 
педагошког кандидаткиње др Ксенија Лаловић - са становишта релевантности за област за коју се 
врши избор по расписаном конкурсу - за ужу научну област „Урбанизам“, сагласно иницијално 
поменутим правним актима, Комисија констатује да именована задовољава све критеријуме који 
су захтевани за избор у звање ванредног професора Универзитета у Београду: 

• има испуњен ОПШТИ услов, 

• има испуњена СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова за сваки следећи избор у звање ванредног 
професора и 

• има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 

Сходно изнетим квалитативним оценама научно-истраживачког, наставног и педагошког, као и 
ваннаставног ангажмана и доприноса кандидата др Ксенија Лаловић, сагласно општим условима 
предвиђеним Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/17 – 
одлука УС), посебним условима предвиђеним Чланом 65 „Закона о високом образовању“ („Сл. 
гласник РС” бр.76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), сагласно Статуту Универзитета у Београду („Гласник УБ“ 
186/15 – пречишћен текст и 189/16), Статуту Архитектонског факултета („Сл. Билтен АФ” бр 116/17 
– пречишћен текст), “Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду” (“Гласник УБ“ 192/2016, 195/16 и 197/17), “Правилнику о изменама и 
допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду” (од 21.06.2017.) и “Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника 
на Архитектонском факултету у Београду” („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17), Комисија закључује да др 
Ксенија Лаловић, дипл.инж.арх. испуњава све услове за избор у звање ванредног професора 
доцента Универзитета у Београду на Департману за урбанизам Архитектонског факултета, за ужу 
научну област “Урбанизам“. 
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В.2. Предлог комисије 

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализе педагошког, научно-истраживачког 
и стручног рада кандидата, као и на основу вишегодишњег познавања њеног научног, стручног, 
педагошког и друштвеног рада, Комисија закључује да је др Ксенија Лаловић, дипл.инж.арх. својим 
досадашњим радом стекла углед успешног научног радника и наставника, као и драгоценог члана 
наставничког колегијума Архитектонског факултета у Београду. На основу наведених података може 
се закључити да др Ксенија Лаловић испуњава све суштинске и формалне услове за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну област Урбанизам, на Департману за урбанизам Универзитета 
у Београду - Архитектонског факултета, прописане општим и посебним условима предвиђеним 
Законом о раду, Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом 
Факултета. 

На основу свега, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду да прихвати овај извештај и упути предлог Већу научних области 
грађевинско урбанистичких наука Универзитета у Београду да др Ксенију Лаловић изабере у звање 
ванредног професора за ужу научну област Урбанизам на Департману за урбанизам Архитектонског 
факултета у Београду.  

 

У Београду,  

30. август 2019. године  

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

 

 

Др Владан Ђокић, 

редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонски факултет 

 

 

Др Александра Ступар, 

ванредни професор Универзитета у Београду - Архитектонски факултет 

 

 

Др Дејан Филиповић,  

редовни професор Универзитета у Београду - Географски факултет 

 

 

 
 
 


