
                  Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Урбанизам 

Број кандидата који се бирају: један 

Број пријављених кандидата: један 

Имена пријављених кандидата: др Ксенија Лаловић, дипл.инж.арх. 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Ксенија (Живан) Лаловић 

- Датум и место рођења: 02.04.1968., Београд 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

- Звање/радно место: Ванредни професор Департмана за урбанизам 

- Научна, односно уметничка област: Урбанизам 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 1992 

Магистеријум:   

- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2003 

- Наслов магистраског рада: Прилог развоју екпсертних система за оптимизацију локације градских 

централних активности 

- Ужа научна, односно уметничка област: архитектура и урбанизам - урбанизам и просторно 

планирање 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2013 

- Наслов дисертације: Модел територијалних информационих система за подршку одрживом 

урбаном развоју србије 

- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- 2003, први избор у звање доцента на Департману за урбанизам  

- 2008, други избор у звање доцента на Департману за урбанизам  

- 2014, први избор у звање варедног професора на Департману за урбанизам 

 

  



3) Испуњени услови за избор у звање_  ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства   

1 Приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране високошколске установе 
/ 

2 
Позитивна оцена педагошког рада у студентским 

анкетама током целокупног  претходног изборног 

периода  

4,52 

(2015-2019) 

3 
Искуство у педагошком раду са студентима  27 година 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира)  

Број менторства / учешћа у комисији и др. 

4 
Резултати у развоју научнонаставног подмлатка  Члан Комисије за припрему извештаја за 

продужење изборног периода за сарадника у 

звање асистента на Департману за 

Урбанизам (4) 

Члан Комисије за избор истраживача 

сарадника (3) 

5 
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или 

докторским студијама 

Мастер студије – менторство за (16) 

кандидата;  

Мастер студије – члан комисије више од (60) 

кандидата. 

Ментор на дипломском радову стари 

програм (5) 

Специјалистичке студије – члан комисије (5)  

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које 

се бира)  

Бр.радова, 

сапштења, 

цитата, 

др. 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

6 
Објављен један рад из категорије М21; 

М22 или М23 из научне области за коју се 

бира 

  

7 
Саопштена два рада на научном или 

стручном скупу (категорије М31-М34 и 

М61-М64). 

  

8 
Објављена два рада из категорије М21, 

М22 или М23 од првог избора у звање 

доцента из научне области за коју се бира 

  

9 
Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије 

М31-М34 и М61-М64) од избора у 

претходно звање из научне области за коју 

се бира. 

  

10 
Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту  

  



11 
Одобрен и објављен уџбеник за ужу 

област за коју се бира, монографија, 

практикум или збирка задатака (са ISBN 

бројем) 

  

12 
Објављен један рад из категорије М21, 

М22 или М23 у периоду од последњег 

избора из научне области за коју се бира.   

(за поновни избор ванр. проф) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

1. 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 

2. 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 

3. 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, приложена 

потврда уредника. 

13 
Саопштена три рада на међународним 

или домаћим научним скуповима 

(категорије М31-М34 и М61-М64) у 

периоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.    (за поновни 

избор ванр. проф) 

8 1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 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 

8. 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 



14 Објављена два рада из категорије М21, 

М22 или М23 од првог избора у звање 

ванредног професора из научне области за 

коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 

 

  

16 Саопштено пет радова на међународним 

или домаћим скуповима (категорије М31-

М34 и М61-М64) од којих један мора да 

буде пленарно предавање или предавање 

по позиву на међународном или домаћем 

научном скупу од избора у претходно 

звање из научне области за коју се бира  

  

17 Књига из релевантне области, одобрен 

џбеник за ужу област за коју се бира, 

поглавље у одобреном уџбенику за ужу 

област за коју се бира или превод 

иностраног уџбеника одобреног за ужу 

област за коју се бира, објављени у 

периоду од избора у наставничко звање 

  

18 Број радова као услов за менторство у 

вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 

Правилника о стандардима...) 

  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова)  
1. Стручно-професионални 

допринос 

1.  Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

Чланство у Издавачком савету Института за архитектуру и 

урбанизам Србије – ИАУС, од априла 2015. године 

2.  

 

Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним 

или научним скуповима националног или међународног нивоа. 

Учествује и модерира сесије на укупно четири (4) различита научна 

скупа међународног нивоа 

3.  

 

Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

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.  

 

Аутор или коаутор елабората или студија. 



Коаутор је шест (6) струно-научних студија, две (2) рецензиране 

јавне изложбе студентских радова, и два (2) техничка решења у току 

последњег итборног периода 

5.  

 

Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

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, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

Иноватор је и коаутор два (2) прихваћена техничка решења и 

рецензент више од десет (10) научних радова 

7. Поседовање лиценце. 

Кандидат има положен Стручни испит за дипломираног инжењера 

архитектуре (Привредна комора Србије бр. 3513) 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. 

 
Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у 

земљи или иностранству.   

Два мандата чланства у Савету Архитектонског факултета, 

Руководилац програма Мастер академских студија Интегрални 

урбанизам, Координатор студијске целине ОАСА Студио 02а - 

Одрживе урбане заједнице,  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 у току последњег итборног периода 

2.  

 

Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

Била је члан Комисије за планове Ивршног одбора Града Београда 

205-2006. године 

3.  

 

Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 

односно Универзитета. 

Ининицијатор 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.  Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

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.  

 

Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

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.  Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

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 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. 

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 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству 

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. 

 

Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа 

Члан је професионалних удружења националног нивоа (Удружење 

урбаниста Србије, Савез архитеката Србије, Друштво архитеката 

Београда) 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

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.  Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

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 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

На основу увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и педагошког рада 

релевантног за ужу научну област „Урбанизам“, Комисија констатује да др Ксенија Лаловић 

задовољава све критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног професора Универзитета у 

Београду: 

• има испуњен ОПШТИ услов, 

• има испуњених СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова и 

• има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 

Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да др Ксенију 

Лаловић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област „Урбанизам“ на Департману за 

урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 

 

 

Место и датум: Београд, 30.8.2019. године 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА 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 
 


