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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  
Булевар Краља Александра 73/II  
Број: 
Датум:  
Београд 
 
 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 
 
Декан Архитектонског факултета, проф. др Владан Ђокић, на основу иницијативе Департмана за 
архитектонске технологије бр. 02-264/1-2.1 од 18.02.2020. године, дана 06.03. 2020. године, 
упутио је Изборном већу Факултета предлог, бр. 02-8/1-20 за: 
 

а.  покретање поступка за избор наставника у звање ванредног професора, за ужу научну 
област: Архитектонске конструкције, на Департману за архитектонске технологије, на 
одређено време за временски период од пет година, са пуним радним временом и  

 
б.  именовање Комисије за припрему реферата, у саставу: 

- др Ана Радивојевић, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета, председник Комисије, 

- др Бранислав Жегарац, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета, члан Комисије и 

- др Миомир Васов, ванредни професор Универзитета у Нишу, Грађевинско-
архитектонског факултета, члан комисије. 

 
Изборно веће Архитектонског факултета је у складу са Предлогом Декана Факултета на седници 
одржаној 18. маја 2020. године, донело Одлуку бр. 01-511/2-3.2 о расписивању Конкурса за 
избор наставника у звање ванредног професора, за ужу научну област: Архитектонске 
конструкције, на Департману за архитектонске технологије, на одређено време за временски 
период од пет година, са пуним радним временом и именовању Комисије за припрему Реферата  
о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну 
област: Архитектонске конструкције, на Департману за архитектонске технологије, у саставу:  
 

- др Ана Радивојевић, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета, председник Комисије, 

- др Бранислав Жегарац, редовни професор Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета, члан Комисије и 

- др Миомир Васов, ванредни професор Универзитета у Нишу, Грађевинско-
архитектонског факултета, члан комисије. 

 (у даљем тексту: Комисија). 
 
Конкурс је објављен у недељном листу Националне службе за запошљавање “Послови”, дана  
03. 06.2020. године, а на основу општих и посебних 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), чланом 74. Законa о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон,  73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 207/19 и 
213/20), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и 
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поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 200/17 и 210/19), Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета (“Сл. Билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/19) и Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду - 
Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 
 
Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да 
је на Конкурс благовремено приспела пријава: 

 кандидата др Љиљане Ђукановић, дипл.инж.арх. 
бр. пријаве 02-648/1 од 16.06.2020. године 

Након увида у материјал поднет у пријави, Комисија је констатовала да је кандидат др Љиљана 
Ђукановић поднела сву 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 КАНДИДАТА 

 
Љиљана (Сава) Ђукановић је рођена у Београду 26.8.1963.године.  
Основну и средњу школу завршила је у Београду, као носилац Вукових диплома и ученик 
генерације. Дипломирала је на Универзитету у Београду- Архитектонском факултету (1989), 
магистрирала (2008) и докторирала (2015) на истом факултету.  
Током студија на Архитектонском факултету награђена је за групни рад на предмету ПСН – 
архитектонске конструкције III од стране Института за испитивање материјала СР Србије. Своју 
професионалну активност започиње већ као студент, учествујући као сарадник у изради 
архитектонских пројеката и конкурса. Захваљујући резултатима постигнутим на предметима из 
области архитектонских конструкција, започиње рад као сарадник на изради извођачког 
пројекта за објекат Робна кућа Београд и ЗОИЛ-Дунав на Славији, под руководством проф 
Владислава Ивковића.  
По завршеном факултету, од 1990. године запошљава се у предузећу за пројектовање и 
инжењеринг “Валтехник” са седиштем у Београду. Током четворогодишњег рада у овом 
предузећу радила је на пословима пројектовања и надзора извођења архитектонских објеката, 
и од хонорарног сарадника напредовала је до руководиоца пројектног бироа.  
На Универзитету у Београду- Архитектонском факултету запослена је од 1994. године (26 година 
стажа). Академску каријеру започела је у звању асистента приправника, затим стручног 
сарадника, вишег стручног сарадника, асистента и доцента. Хронологија кретања у служби дата 
је у наредном тексту.  
Од самог почетка рада на факултету учествује у реализацији практичне наставе на свим 
предметима из области архитектонских конструкција. На матичном предмету Архитектонске 
конструкције 1 учествује у организацији, креацији и реализацији практичне наставе, а од 2004. 
године узима учешће и у извођењу теоретске наставе. После избора у звање доцента активно 
учествује у реализацији наставе на предметима основних, интегрисаних, мастер и 
специјалистичких студија. Оснива нове изборне предмете на Mастер академским студијама 
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архитектуре и Специјалистичким академским студијама: Енергетски ефикасна и зелена 
архитектура. Поред тога преузима руковођење предметима на Основним и Интегрисаним 
студијама и Мастер академским студијама по одласку у пензију предметног наставника. 
Учествује у настави и на другим предметима на матичном Департману и на другим 
Департманима Архитектонског факултета. Детаљан списак предмета у којима учествује дат је у 
наредном тексту. 
Током 2016-2018. године била је ментор студентима на значајном међународном 
интердисциплинарном такмичењу Solar Decathlon Middle East 2018, (заједно са колегама 
ван.проф. др Наташа Ћуковић Игњатовић и ван.проф. др Душан Игњатовић). Тим Twist box је 
окупљао студенте и професоре са Универзитета у Београду: Архитектонског, Електротехничког, 
Машинског и Технолошко-металуршког факултета. 
Аутор је већег броја радова објављених у водећим научним часописима међународног значаја 
и научним часописима националног значаја, од тога 3 рада у категорији М21а и М22. 
Коаутор је монографија међународног и националног значаја као и аутор монографије која је 
припремљена за штампу.  
Учесник је бројних међународних и домаћих научних скупова на којима је излагала своје радове.  
Бави се научно истраживачким радом, била је учесник више научноистраживачких 
међународних и националних пројеката.  
Координтор је међународне сарадње са Политехничким Универзитетом из Барија у оквиру 
пројекта Erasmus + KA107 - International Student and Staff Mobility. У оквиру те сарадње остварено 
је гостовање већег броја наставника и службеника са оба факултета током 2016-2019. године. 
Рецензент је радова за водећи домаћи научни часопис Архитектура и урбанизам (М24).  
Током своје професионалне каријере др Љиљана Ђукановић била је аутор пројектант и 
одговорни пројектант великог броја пројеката који су реализовани у пракси. Поред тога радила 
је као пројектантски надзор на градилишту, чиме је стекла значајно професионално искуство које 
јој је користило у каснијем раду у области архитектонских конструкција и технологије грађења 
на Архитектонском факултету у Београду. 
Поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије (лиценца 300). 
Активно користи све софтверске програме потребне за рад у настави и струци. 
Говори енглески и руски језик. 
Живи и ради у Београду. 
 

А.2 СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

А.2.1  ОБРАЗОВАЊЕ 

2015. 7.7. 2015. одбранила докторску тезу под називом: Типологија и валоризација 
грађевинске структуре стамбених зграда Београда са становишта комфора 
становања, на Универзитету у Београду- Архитектонском факултету пред комисијом 
у саставу: проф. др Милица Јовановић Поповић (ментор), проф. др Ана Радивојевић, 
проф. др Мирјана Ротер Благојевић и проф. др Драгана Шумарац Павловић 
(Електротехнички факултет у Београду) и тиме стекла звање Доктора техничких наука 
из области архитектуре и урбанизма. 

2008. 17.7.2008. одбранила магистарску тезу под називом: Фасадне облоге од опекарских 
елемената у условима савремене градње и енергетске рационализације, на 
Универзитету у Београду- Архитектонском факултету пред комисијом у саставу: проф. 
др Милица Јовановић Поповић (ментор), проф. др Бранислав Жегарац, др Мила 
Пуцар, научни саветник Института за архитектуру и урбанизам и тиме стекла звање 
Магистра наука из области архитектуре и урбанизма.  
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2005. одслушала прву и другу годину Докторских студија на Архитектонском факултету у 
Београду 

1993. уписала последипломске магистарске студије: “Архитектура, технологија и енергија” 
које је одслушала и положила све испите са постигнутом просечном оценом 9.83. 

1989.  дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду- пројектантски 
смер и стекла звање дипломираног инжењера архитектуре, са средњом оценом 
током студија 8,45. Дипломски рад на тему “Хотел ЈАТ Сурчин” радила под 
менторством проф. Владислава Ивковића. Рад је оцењен оценом 10.  

1982. уписала Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Завршила средњу 
Архитектонску школу (усмерено образовање) у Београду, као добитник Вукове 
дипломе, чиме је стекла звање Архитектонског техничара за високоградњу.  

A.2.2 СТРУЧНИ ИСПИТИ, ЛИЦЕНЦЕ, ЧЛАНСТВО У СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  

2003.            Стекла лиценцу одговорног пројектанта из области архитектонског пројектовања 
(тип   300, број 300400203) 

2003.            Члан инжењерске коморе Србије 
1992.            Положила стручни испит  

А.2.3  КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ, ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

2015.  Доцент на Департману за Архитектонске технологије. Бирана за ужу научну односно 
уметничку област Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда. 

2008. Асистент на Департману за Архитектонске технологије. Бирана за ужу научну 
односно уметничку област Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда. 

2004. изабрана у звање Вишег стручног сарадника на предметима Архитектонске 
конструкције 1 и 2. 

2003.  У периоду 2003-2004. године ангажована на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду као хонорарни сарадник на предмету Зградарство. 

1998. изабрана у звање Стручног сарадника на предметима Архитектонске конструкције 1 
и 2. 

1994. Примљена на Архитектонски факултет Универзитета у Београду у звање асистента 
приправника на предметима Архитектонске конструкције 1 и 2. 

1992. положила стручни испит и од тада ради као руководилац пројектног бироа на 
пословима вођења пројеката, као одговорни пројектант, аутор пројектант и ревидент 
инвестиционо-техничке документације. 

1991. примљена у стални радни однос у звању пројектанта у предузећу “Валтехник”. Током 
1991. године радила на пословима пројектантског надзора на градилишту Тржног 
центра у блоку 44 на Новом Београду и на изради пројектне документације. 

1990. започела хонорарни рад у предузећу за пројектовање и инжењеринг “Валтехник” са 
седиштем у Београду, на пословима израде инвестиционо-техничке документације. 

http://www.ingkomora.org.rs/homepages/reflist.php?l=300400203
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1985. захваљујући постигнутим резултатима на предмета у области архитектонских 
конструкција  у периоду 1985-86. године радила је као сарадник на изради 
извођачког пројекта за објекат Робна кућа Београд и ЗОИЛ-Дунав на Славији, под 
руководством проф. Владислава Ивковића. 

А.2.4  УЧЕШЋЕ У НАСТАВИ 

Након избора у звање доцента 2015. године: 

Основне академске студије 

 Предмет: “Синтеза елемената и склопова пројекат зидане зграде“ (ОАСА, ИАСА), 
руководилац од 2016. године. Пре тога је била ангажована на предмету у својству 
учесника у настави. Предмет је уврштен у програм Основних академских студија и 
Интегрисаних академских студија од акредитације факултета 2014. године. Активно је 
учествовала у његовом формирању, креирању и реализацији. 

 Предмет: “Архитектонске конструкције 1” (ОАСА; ИАСА), учесник у настави са 46% 
укупног фонда предавања, од 2015. године (од избора у звање доцента). Пре избора у 
звање доцента од 2004. године учествовала је на предмету у извођењу теоријске наставе. 

 Студио 03а- Развој пројекта (ОАСА; ИАСА), учесник у настави као руководилац студија 
(2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20). 

Мастер академске студије  

 Изборни предмет: “Еволуција градитељских принципа у стамбеној архитектури Србије” 
(МАСА, ИАСА Изборни предмет 2-АТ), оснивач и руководилац, (од 2018).  

 Изборни предмет 3- АТ: “Обнова зграда у контексту одрживе архитектуре” (МАСА, ИАСА), 
руководилац од 2018. године. Од 2017. године учествује у настави на истом предмету. 

 Студио М02АТ- пројекат (МАСА), руководилац предмета: 2016/2017 и 2018/2019, учесник 
у настави: 2015/2016, 2017/2018 и 2019/2020. 

 Студио М02АТ- радионица (МАСА), руководилац предмета: 2016/2017 и 2018/2019, 
учесник у настави: 2015/2016, 2017/2018 и 2019/2020. 

 Студио М02АТ- семинар 1 (МАСА), руководилац предмета: 2016/2017 и 2018/2019, 
учесник у настави: 2015/2016, 2017/2018 и 2019/2020. 

 Студио М03АТ- семинар 2 (МАСА): “Енергетска ефикасност и материјализација 
архитектонских објеката”, оснивач и руководилац  (2016/2017, 2017/2018) 

 Изборни предмет: “Пројектовање и грађење у складу са климом” (МАСА, ИАСА), учесник 
у настави (од 2017. године). 

 Изборни предмет: “Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века“ (МАСА, 
ИАСА), учесник у настави (од 2016. године). 
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Специјалистичке академске студије „Енергетски ефикасна и зелена архитектура“: 
 

 Изборни предмет: “Савремени принципи пројектовања фасадних отвора”, 
(Специјалистичке академске студије: Енергетски ефикасна и зелена архитектура), 
оснивач и руководилац (од 2020. године). Предмет ће бити уврштен у наставу од 2019/20. 
школске године. 

 Предмет: “Физика зграде“ (Специјалистичке академске студије: Енергетски ефикасна и 
зелена архитектура), учесник у настави (од 2017. године). 

 Предмет: “Одржива архитектура - принципи пројектовања зелених и ЕЕ зграда”, 
(Специјалистичке академске студије: Енергетски ефикасна и зелена архитектура), 
учесник у настави. 

Пре избора у звање доцента 2015. године: 

Рад у настави по завршеној акредитацији 2014. године 

од 2014. У новим реакредитованим наставним плановима и програмима, почевши од   
школске 2014/15. године, учествује у припреми и реализацији наставе на 
следећим предметима: 

Архитектонске конструкције 1 (први семестар ОАС и ИАС), 46% укупног фонда 
предавања на предмету 

Синтеза елемената и склопова- пројекат зидане зграде (други семестар ОАС и 
ИАС), учесник у реализацији практичне наставе. 

   Студио пројекат 2- Архитектонске конструкције, сарадник у области 
Архитектонских конструкција  у студијима са: проф. др Душанка Ђорђевић (до 
одласка у пензију), проф. др Гордана Ћосић и проф. др Жикица Текић. 

Мастер пројекат М03 АТ (трећи семестар мастер студија) 

Рад у настави после увођења Болоњске конвенције до акредитације 2014. године 

2005-2014. По усвајању новог наставног плана, према принципима Болоњске конвенције, 
учествовала у припреми и реализацији наставе на предметима: 

Архитектонске конструкције 1 (прва година студија) 

Архитектонске конструкције 2 (друга година студија) 

 Студио пројекат 2 - Архитектонске конструкције 

Мастер пројекат М4 и М6  

Рад у настави пре увођења Болоњске конвенције  

до 2006.  У периоду пре усвајања новог наставног програма учествовала у припреми и 
реализацији наставе на предметима: 

Архитектонске конструкције 1 (прва и друга година студија) 

Архитектонске конструкције 2 (трећа година студија) 

Архитектонске конструкције 3 (четврта година студија) 

Физика и материјали у архитектури 

Синтезни пројекат 
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од 2004.  Одржава предавања на предмету Архитектонске конструкције 1, тематске 
јединице о прозорима и вратима. 

АНГАЖМАН НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

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

РУКОВОЂЕЊЕ ИЛИ УЧЕШЋЕ У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА СТУДЕНАТА 

2016-2018. ментор тима Twist Box на међународном студентском такмичењу Solar Decathlon 
Middle East 2018 – (мултидисциплинарни тим су чинили наставници, сарадници и 
студенти Универзитета у Београду: Архитектонског, Електротехничког, Машинског 
и Технолошко-металуршког факултета)  
http://solardecathlonme.com/     http://twistbox.ac.rs 

2017. Ауторска изложба „45 Unblocked“ наставника УБ- Архитектонског факултета (Н. 
Ћуковић-Игњатовић, Љ.Ђукановић, Ј. Живковић, К.Лаловић, В. Миленковић, М. 
Младеновић) у Галерији Блок, Нови Београд и веб изложба на саиту факултета. На 
изложби су презентовани предмети са основних и мастер студија УБАФ којима 
аутори руководе и студентски радови реализовани у току 2015/16. и 2016/17. 
године са заједничком темом регенерације Савских блокова. 
http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb-izlozba-45unblocked/  

Од 2007.    Члан жирија на конкурсу за студенте Архитектонског факултета у Београду, који 
организује сваке године компанија “Века”: Направи свој прозор и освоји вредну 
награду. 

ИЗЛОЖБЕ СТУДЕНТСКИХ ПРОЈЕКАТА  

Изложбе на којима је презентован студентски рад Twist Box, рађен за такмичење:  Solar 
Decathlon Middle East 2018: 

2018.                SEEBBEE – Међународни сајам грађевинарства, Београдски сајам – Излагање 
пројекта Twist Box 

2017.          11. Фестивал науке, Београдски сајам – Излагање пројекта Twist Box са пратећим 
програмом за децу 

2017.             Dubai Solar Show, World Trade Center, Дубаи 2017. - Излагање пројекта Twist Box  
2017.           48. Међународни конгрес и изложба о КГХ, Сава Центар, Београд 2017. - Излагање 

пројекта Twist Box  
2017.             Трећи Балкански архитектонски бијенале – БАБ 2017 - Излагање пројекта Twist Box  
2017.              Ноћ архитектуре, Архитектонски факултет 2017. - Излагање пројекта Twist Box 

 
 

 

 

http://solardecathlonme.com/
http://twistbox.ac.rs/
http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb-izlozba-45unblocked/
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УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ СТУДЕНТСКИМ РАДИОНИЦАМА КАО МЕНТОР ИЛИ ЧЛАН 
ЖИРИЈА 

2018                    Ментор студентског тима у оквиру међународне радионице: International urban 
design workshop  Italo-Balkan Architecture, Reusing the disused work spaces, у 
организацији Политехничког Универзитета у Барију (Politecnico di Bari), Италија. 

 
2016                 Ментор студентског тима у оквиру међународне радионице: International urban 

design workshop  Italo-Balkan Architecture, Apulian coastal brownfields reuse, у 
организацији Политехничког Универзитета у Барију (Politecnico di Bari), Италија.  

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

 
2003. Тутор интернационалне студентске радионице са темом: 

City as an Educational Polygon, the Issues of Cultural, Educational Tourism, case of 
Florence, 14-21 децембра 2003. у Фиренци 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ И АНГАЖОВАЊА НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ: 

Током свог рада на Архитектонском факултету у Београду Љиљана Ђукановић је активно 
учествовала у раду бројних комисија:  

 Члан комисије за припрему и спровођење пријемног испита (2005-2006. године), 

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

 Члан централне комисије за пријемни испит (2008. године),  

 Члан комисије за обезбеђење и унапређење квалитета (2015. године).  

 Члан комисије за одбрану специјалистичког рада кандидата Божидара Јовановића под 
називом: “Утицај димензионалних карактеристика термичког омотача на енергетске 
перформансе зграда” на Специјалистичким академским студијама: Енергетски ефикасна 
и зелена архитектура (2016) 

 Члан комисије за избор асистента Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 
(2017) 

 Члан комисије за писање предреферата за утврђивање испуњености услова за избор у 
звање доцента (2018) 
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А.3 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА - Обавезни 
услови: 

А.3.1 ПОЗИТИВНА ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА У СТУДЕНТСКИМ АНКЕТАМА ТОКОМ 
ЦЕЛОКУПНОГ ПРЕТХОДНОГ ИЗБОРНОГ ПЕРИОДА 

Резултати студентских анкета током целокупног претходног изборног периода (од 1.12.2015. 
године) на свим предметима на којима кандидат учествује, показали су позитивну оцену 
педагошког рада. За период 2015/2016 школске године нису рађене студентске анкете због 
почетка изборног периода у звању доцента. Просечна оцена педагошког рада према доступним, 
релевантним студентским анкетама (више од 30% учешћа студената) по предметима које води 
на основним и мастер студијама износи: 

 Изборни предмет 2 - Архитектонске технологије - Еволуција градитељских принципа у 
стамбеној архитектури Србије, МАСА, пролећни семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 16 од 16 студената, просечна оцена 4.93; 

 Изборни предмет 2 - Архитектонске технологије - Еволуција градитељских принципа у 
стамбеној архитектури Србије, ИАСА, пролећни семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 5 од 5 студената, просечна оцена 4.92; 

 Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА, пролећни семестар 
2018/2019 
учестовало у анкети 216 од 297 студената, просечна оцена 4.22; 

 Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ИАСА-12060, пролећни 
семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 56 од 80 студената, просечна оцена 4.25; 

 Студио М02 АТ - Пројекат - Спортско рекреативни центар - на размеђи природног и 
урбаног, МАСА-АТ, пролећни семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 9 од 14 студената, просечна оцена 4.49; 

 Студио М02 АТ - Студио М02 АТ - Радионица - Building skins, МАСА-АТ, пролећни 
семестар 2018/2019; 
учестовало у анкети 14 од 14 студената, просечна оцена 4.11; 

 Студио М02 АТ - Семинар 1 - У духу спорта и природе, МАСА-АТТ, пролећни семестар 
2018/2019 
учестовало у анкети 14 од 14 студената, просечна оцена 4.37; 

 Изборни предмет 3 - Архитектонске технологије - Обнова зграда у контексту одрживе 
архитектуре, МАСА, јесењи семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 18 од 20 студената, просечна оцена 4.56; 

 Изборни предмет 3 - Архитектонске технологије - Обнова зграда у контексту одрживе 
архитектуре, ИАСА, јесењи семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 5 од 6 студената, просечна оцена 5; 

 Изборни предмет 3 - Архитектонске технологије - Обнова зграда у контексту одрживе 
архитектуре, МАСИУ, јесењи семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 1 од 1 студената, просечна оцена 5; 

 Студио 03а - Развој пројекта, ОАСА, јесењи семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 15 од 18 студената, просечна оцена 4.62; 

  



10 

 

 Студио 03а - Развој пројекта, ИАСА, јесењи семестар 2018/2019 
учестовало у анкети 5 од 5 студената, просечна оцена 5; 

 Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА, пролећни семестар 
2017/2018 
учестовало у анкети 220 од 276 студената, просечна оцена 4.09; 

 Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ИАСА, пролећни семестар 
2017/2018 
учестовало у анкети 55 од 73 студената, просечна оцена 4.25; 

 Студио 03а - Развој пројекта, ОАСА, јесењи семестар 2017/2018  
учестовало у анкети 16 од 17 студената, просечна оцена 4.82; 

 Студио 03а - Развој пројекта, ИАСА, јесењи семестар 2017/2018  
учестовало у анкети 4 од 5 студената, просечна оцена 4.95; 

 Студио М03 АТ - Семинар 2 - Енергетска ефикасност и материјализација архитектонских 
објеката, јесењи семестар 2017/2018  
учестовало у анкети 14 од 16 студената, просечна оцена 4.85; 

 Студио М02 АТ - Пројекат - Универзитетски спортски центар, пролећни семестар 
2016/2017 
учестовало у анкети 12 од 15 студената, просечна оцена 4.82; 

 Студио М02 АТ - Радионица - Building skins, пролећни семестар 2016/2017 
учестовало у анкети 12 од 16 студената, просечна оцена 4.71; 

 Студио М02 АТ - Семинар 1 - У духу спорта и природе, пролећни семестар 2016/2017 
учестовало у анкети 12 од 16 студената, просечна оцена 4.77; 

 Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА, пролећни семестар 
2016/2017 
учестовало у анкети 233 од 272 студената, просечна оцена 4.09; 

 Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ИАСА, пролећни семестар 
2016/2017 
учестовало у анкети 60 од 73 студената, просечна оцена 4.08; 

 Студио 03а - Развој пројекта, ИАСА, јесењи семестар 2016/2017 
учестовало у анкети 5 од 5 студената, просечна оцена 3,77; 

 Студио 03а - Развој пројекта, ОАСА, јесењи семестар 2016/2017 
учестовало у анкети 20 од 21 студената, просечна оцена 4.00; 

 
Укупна просечна оцена свих анкета током претходног изборног периода у којима је учествовало 
више од 30% од укупног броја студената уписаних на предметима је: 4,52. 

Студентске анкете дате су у прилогу овог реферата. 

 

А.3.2 ИСКУСТВО У ПЕДАГОШКОМ РАДУ СА СТУДЕНТИМА: 

Кандидат је засновао радни однос на Универзитету у Београду Архитектонском факултету 2004. 
године, што је укупно 26 (двадесет шест) година педагошког рада са студентима. Детаљан 
преглед свих облика ангажмана и педагошког рада са студентима дат је у оквиру ставке А.2.4. 
УЧЕШЋЕ У НАСТАВИ. 
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А.3.3 РЕЗУЛТАТИ У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

Резултати кандидата др Љиљане Ђукановић у развоју научног подмлатка, огледају се у учешћу у 
раду комисија за избор сарадника на матичном факултету (члан комисије за избор сарадника у 
звању асистента и чан комисије за писање предреферата за утврђивање испуњености услова за 
избор у звање доцента ). 

Ангажман доц др Љиљане Ђукановић на развоју научног подмлатка остварује се кроз: 

 непосредни рад у процесу припреме и реализације наставе, и активну сарадњу са својим 
непосредним сарадницима и са осталим сарадницима Департмана за Архитектонске 
технологије као и друга два Департмана Архитектонског факултета; 

 подршку својим млађим колегама у њиховом раду помажући им у настојању да се 
припреме за наставнички позив. На предмету Синтеза елемената и склопова пројекат 
зидане зграде, на коме је руководилац увела је праксу да се непосредно ангажује у 
настави код сарадника који први пут вежбају предмет и да кроз заједнички рад савладају 
комплетан наставни процес на предмету.  

 укључивање студената мастер и докторских студија као демонстратора и сарадника у 
наставу на предметима којима руководи, припремајући их на тај начин за виши ступањ 
студија или потенцијални академски посао. На предмету Синтеза елемената и склопова 
пројекат зидане зграде, којим руководи, укључен је велики број демонстратора који 
имају прилике да кроз практичан рад у настави продубе своја знања и разумеју наставну 
методологију. 

 укључивање студената мастер и докторских студија као и млађих сарадника у различите 
облике истраживања, радионица, студија и пројеката. 

 учешће у комисији за избор сарадника и наставника Факултета чиме је дала допринос у 
обезбеђивању научно-наставног подмладка Архитектонског факултета Универзитета у 
Београду. 

А.3.4 УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА АКАДЕМСКИМ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ, МАСТЕР ИЛИ ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

Др Љиљана Ђукановић била је члан комисије за одбрану специјалистичког рада кандидата 
Божидара Јовановића под називом: “Утицај димензионалних карактеристика термичког 
омотача на енергетске перформансе зграда” на Специјалистичким академским студијама: 
Енергетски ефикасна и зелена архитектура (2016). 

А.3.5 БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА: 

НАУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ: 

А.3.5.1 МОНОГРАФИЈЕ: 

Након избора у звање доцента 2015. године: 

1. Ђукановић, Љ., (2020). Комфор у београдским стамбеним зградама. Београд: 
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-235-8. Рецензенти: 
проф. Др Милица Јовановић поповић, др Мила Пуцар, научни саветник, проф. Др Драгана 
Шумарац Павловић. Припремљено за штампу, конкурисано за добијање средстава од 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 
суфинансирање издавања монографија. 
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2. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., Недић, М., Станковић, 
Б. Ћуковић Игњатовић, Н., Живковић, Б., Сретеновић, А., Ђуришић, Ж., Котур, Д. (2018). 
3rpaде школских и предшколских установа- методолошки оквир формирања 
типологије и побољшања енергетске ефикасности / School and Kindergarten Buildings - 
A methodological framework for the formation of typology and the improvement . Београд: 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (двојезично издање). 
ISBN 978-86-80390-28-4. 

3. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., Недић, М., Станковић, 
Б. Ћуковић Игњатовић, Н., Живковић, Б., Сретеновић, А., Ђуришић, Ж., Котур, Д. (2018). 
Национална типологија школских зграда Србије / National typology of school buildings in 
Serbia. Београд: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
(двојезично издање). ISBN 978-86-80390-29-1. 

4. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., Недић, М., Станковић, 
Б. Ћуковић Игњатовић, Н., Живковић, Б., Сретеновић, А., Ђуришић, Ж., Котур, Д. (2018). 
Национална типологија зграда предшколских установа Србије / National typology of 
Kindergartens in Serbia. Београд: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH (двојезично издање). ISBN 978-86-80390-30-7. 

5. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Ђукановић, Љ., Недић, М., Станковић, Б. (2016). 
Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013. /National Typology 
of Residential Buildings in Serbia Constructed since 2013. Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду и ГИЗ (двојезично издање). ISBN 978-86-80390-06-2.  

Пре избора у звање доцента: 

6. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Nacionalna tipologija stambenih zgrada 
Srbije/National Typology of Residential Buildings in Serbia. Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду и ГИЗ (двојезично издање). ISBN 978-86-7924-102-3.  

7. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Атлас вишепородичних зграда Србије/Аtлаs 
оf Фамилy hоusинг ин Сеrбиа. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
и ГИЗ(двојезично издање). ISBN 978-86-7924-101-6.  

8. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2012). Атлас породичних кућа Србије/Аtлаs оf 
Фамилy hоusинг ин Сеrбиа. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и 
ГИЗ(двојезично издање). ISBN 978-86-7924-074-3 (АФ).  

9. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Национална типологија стамбених зграда 
Србије - Националне брошуре. Београд: ГИЗ. ISBN: 978-86-87737-77-8 

А.3.5.2 ПОГЛАВЉА У МОНОГРАФИЈАМА: 

Након избора у звање доцента 2015: 

1. Radivojević A., Đukanović Lj. (2018) Material aspect of energy performance and thermal 
comfort in buildings. Ćuković Ignjatović N., Konstantinou Th., Zbašnik-Senegačnik M. (eds.). 
Book 4 Energy: Resources and Building Performance. KLABS book series: Reviews of 
Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design. 
Delft: TU Delft Open of the Technische Universiteit Delft, pp. 57-81. ISBN-13 (15) 
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9789463660341 https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/626. Категорија 
М14 

2. Radivojević, A., Roter-Blagojević, M., Đukanović Lj. (2017). Sustainability and the material 
aspect of traditional residential buildings in Serbia. In Petrovic. E., Vale B., Pedersen Zari M. 
(ed), Materials for a Healthy, Ecological and Sustainable Built Environment  (pp. 239-254). 
Amsterdam: Elsevier. Hardcover ISBN: 978-0081007075, eBook ISBN: 978-0081007068. 
Категорија М14. 

3. Radivojević A., Đukanović Lj. (2018) Uticaj materijala na energetska svojstva i toplotni komfor 
u zgradama. Kosanović S., Novaković N. i Fikfak A. (ur.) Pregledi održivosti i otpornosti građene 
sredine. Delft: TU Delft Open, pp. 271-95. ISBN 978-94-6366-088-4; 
https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/isbn.9789463660884. Категорија 
М44. 

4. Ђукановић, Љ., Игњатовић, Д. (2017). Енергетске карактеристике ромских кућа. У Варади. 
Т., Вуксановић Мацура, З. (ед), Становање Рома у Србији: стање и изазови (стр. 253-
271). Београд: Српска академија наука и уметности. ИСБН 978-86-7025-732-0. Категорија 
М44. Зборник је награђен другом наградом у категорији публикације на 26. 
Међународном салону урбанизма Удружења урбаниста Србије.  

Пре избора у звање доцента: 

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

6. Djukanović Lj. (2005). Analiza mogućnosti unapređenja prozora i zastora u cilju dobijanja 
energetski racionalnog objekta. U Могућности унапређења енергетских карактеристика 
грађевинског фонда – II deo (str. 27-43). Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u 
Beogradu. ISBN 86-80095-74-5. Категорија М44. 

А.3.5.3. РАДОВИ ПУБЛИКОВАНИ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА:  

Након избора у звање доцента 2015: 

1. Rajčić, A., Djukanović Lj., Radivojević A. (2018). E(nergy) P(erformance) C(ertificate) of 
Buildings and Dwellings Influence of Disposition and Orientation. Thermal Science, Vol. 22, 
Suppl. 4, pp. S1129-S1141; https://doi.org/10.2298/TSCI170529220R; M22, SCSI 1.541 -2018.    

2. Jovanović Popović, M., Đukanović, Lj., Nedić, M. (2018). Energy refurbishment of public 
buildings under cultural heritage protection in serbia- constraints and potentials. Thermal 
Science, Vol. 22, Suppl. 4, pp. S1285-S1296. https://doi.org/10.2298/TSCI170601226J; M22, 
SCSI 1.541 -2018.    

Пре избора у звање доцента: 

3. Đukanović, Lj., Radivojević, A., Rajčić, A. (2016). Potentials and Limitations for Energy 
Refurbishment of Multi-Family Residential Buildings Built In Belgrade before the World War 
One. Energy and buildings, Vol.115, 112-120, http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.047 
(ИФ=2,465). Категорија М21а. SCSI  3.66 -2015. 

4. Đukanović, Lj., Jovanović-Popović M., Radivojević A.(2014). Potential energy savings in the 
process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War. 
Internation Journal of Contemporary Architecture The New ARCH. Vol. 1, (1), 43-51. ISSN 2198-

https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/626
https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/isbn.9789463660884
https://ezproxy.nb.rs:2968/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Rajcic%20Aleksandar%20N
https://ezproxy.nb.rs:2968/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Djukanovic%20Ljiljana%20S
https://ezproxy.nb.rs:2968/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Radivojevic%20Ana%20P
https://doi.org/10.2298/TSCI170529220R
https://doi.org/10.2298/TSCI170601226J
http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.047
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7688.  Категорија М53 (Часопис је у поступку евалуације на Thomson Reuters and 
Humanities Citation Index, Web of Science).                                  

http://the-new-arch.net/Issues/2014/No 

1/The%20New%20ARCH%20Vol1%20No1%20(2014).html#p=76 

А.3.5.4. РАДОВИ ПУБЛИКОВАНИ У ЧАСОПИСУ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА:  

Након избора у звање доцента 2015: 

1. Ђукановић, Љ. (2019). Технике грађења и развој грађевинске делатности у стамбеној 
архитектури Београда у међуратном периоду. Наслеђе, 20, 69-87. ISSN 1450-605X. 
Категорија M52. 10.5937/nasledje1920069q 

2. Ђукановић, Љ. (2017). Развој техника грађења у стамбеној архитектури Београда током 
19. и почетком 20. века. Наслеђе, 18, 49-63. ISSN 1450-605X. Категорија M52. 
http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2018/12/04-49-63-ljiljana-djukanovic.pdf  

Пре избора у звање доцента: 

3. Ђукановић Љ. (2005). Примена опекарских елемената у енергетској реконструкцији 
постојећих фасада. Изгrадња, 59 (5-6), 135-142. ИССН 0350-5421. Категорија М51. 

А.3.5.5 МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУПОВИ (М33 и М34) 

Након избора у звање доцента 2015: 

1. Rajčić, A., Đukanović, Lj., Radivojević. A. (2020). Lack of regulation on the energy efficiency in 
Serbia in terms of the assessment of the impact of thermal bridges. IOP Conf. Series: Earth 
and Environmental Science 410, doi:10.1088/1755-1315/410/1/012077. М33. 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/410/1/012077    

2. Lukić, N., Đukanović, Lj., Radivojević. A. (2020). Implication of infiltration on building energy 
demand- a review of verification methods. Conference proceedings of the International 
conference on contemporary theory and practice in construction XIV Stepgrad (p.p. 235-249). 
Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. ISSN 2566-
4484. Doi 10.7251/STP2014235L. Kategorija М33. 

3. Rajčić, A., Radivojević. A., Đukanović, Lj. (2018). The impact of users’ behaviour on solar gains 
in residential buildings. Conference proceedings of the 5th Academic conference Places and 
Technologies 2018- Keeping up with technologies to adapt cities for for future challenges (p.p. 
509-516). Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. ISBN: 978-86-7924-199-3. 
Kategorija M33. 

4. Đukanović, Lj., Ćuković Ignjatović, N., Jovanović Popović, M. (2018). Data collection methods 
for assessment of public building stock refurbishment potential. Conference proceedings of the 
5th Academic conference Places and Technologies 2018- Keeping up with technologies to adapt 
cities for for future challenges (p.p. 157-164). Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. ISBN: 978-86-7924-199-3. Категорија М33.  

5. Ćuković Ignjatović, N., Ignjatović, D., Đukanović, Lj. (2018). Typology of shool buildings in 
Serbia: a tool for sustainable energy refurbishment. Conference proceedings of the 5th 

http://the-new-arch.net/Issues/2014/No1/The%20New%20ARCH%20Vol1%20No1%20(2014).html#p=76
http://the-new-arch.net/Issues/2014/No1/The%20New%20ARCH%20Vol1%20No1%20(2014).html#p=76
https://doi.org/10.5937/nasledje1920069q
http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2018/12/04-49-63-ljiljana-djukanovic.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/410/1/012077
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Academic conference Places and Technologies 2018- Keeping up with technologies to adapt 
cities for for future challenges (p.p. 357-366). Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду. ISBN: 978-86-7924-199-3. Категорија М33. 

6. Rajčić, A., Đukanović, Lj., Radivojević. A. (2018). Partial interventions on the facades in the 
process of energy renovation of residential buildings - examples from the Serbian construction 
practice. Conference proceedings of the Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities 
(p.p. 540-550). Catania: University of Catania. ISBN:  978-88-96386-56-9. Kategorija M33. 

7. Nenadović, A., Đukanović, Lj., Radivojević. A. (2017). Integrated design in the process of 
architectural education. Conference proceedings of the 4th Academic conference Places and 
Technologies 2017- Keeping up with technologies in the context of the urban and rural synergy 
(p.p. 408-416). Sarajevo: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu. ISBN: 978-9958-691-
56--0. Kategorija M33.  

8. Đukanović Lj., Kostić T., Perišić S. (2017) Load bearing structure and materialization of the 
Twist Box pavilion for the Solar Decathlon Middle East 2018 competition in Dubai, in Todorović 
B. (Ed.) 48th HVAC&R Congress Book of Abstracts, (p.p. 62). M34 

9. Radivojević. A., Đukanović, Lj., Roter-Blagojević, M. (2016). From tradition to modernization – 
building techniques in Serbia during 19th and early 20th century. Proceedings of the 10th 
International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions (p.p. 922-929). 
London: Taylor & Francis Group. ISBN 978-1-138-02951-4. Kategorija M33. 

10. Radivojević. A., Rajčić, A., Đukanović, Lj. (2016). Effects of window replacement on energy 
renovation of residential buildings- case of the Serbian building practice. Conference 
proceedings of the 3rd International conference on Places and Technologies (p.p. 27-35). 
Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture. ISBN: 978-86-7924-161-0. 
Kategorija M33. 

11. Jovanović-Popović M., Nedić M., Đukanović, Lj. (2016). Energy refubishment of Public 
buildings in Serbia. Conference proceedings of the 3rd International conference on Places and 
Technologies (p.p. 43-51). Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture. ISBN: 
978-86-7924-161-0. Kategorija M33. 

12. Rajčič, A., Đukanović, Lj., Radivojević, A. (2016). Energy Performance Certificate of Buildings 
and Dwellings- Influence of Disposition and Orientation. In: Book of abstract of the 1st 
International Conference on Buildings, Energy, Systems and Technology BEST. Belgrade: 
Society of Thermal Engineers of Serbia.(15). ISBN 978-86-7877-026-5. Kategorija M34. 

13. Jovanović Popovič, M., Đukanović, Lj., Nedić, M. (2016). Energy refurbishment of public 
buildings under cultural heritage protection in Serbia- constraints and potentials. In: Book of 
abstract of the 1st International Conference on Buildings, Energy, Systems and Technology 
BEST. Belgrade: Society of Thermal Engineers of Serbia.(39). ISBN 978-86-7877-026-5. 
Kategorija M34. 

14. Jovanović-Popović M., Đukanović, Lj., Nedić M. (2015). Unapređenje energetskih performansi 
zgrade "Palata Srbija", Zbornik radova (Elektronski izvor) / Šesti međunarodni naučno-stručni 
simpozijum Instalacije & arhitektura 2015 (str 101-107). Beograd: Arhitektonski fakultet 
Univerziteta u Beogradu. ISBN 978-86-7924-154-2. Kategorija M33. 
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Пре избора у звање доцента: 

15. Đukanović, Lj., Radivojević A., Rajčić A. (2014). Potentials and limitations for energy 
refurbishment of multi-family residential buildings built in Belgrade before the World War 
One. In: Proceedings of the First International Academic Conference On Places And 
Technologies (pp. 661-668). Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture. ISBN 978-
86-7924-114-6. Kategorija M33. 

16. Jovanović-Popović M., Đukanović, Lj., Radivojević A.(2014). Evaluation and possibilitoes of 
energy savings in the process of rehabilitation of residential buildings built before the Second 
World War. In: Proceedings of the 14th Geo Conference on Nano, Bio and Green- Technologies 
for a Sustainable future, Volume II. (pp.535-542). Albena: STEF 92 Technology Ltd. ISBN 978-
619-7105-21-6, ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.069. Kategorija M33 
(Zbornik radova je na Thomson Reuters listi). 

17. Đukanović, Z., Živković J., Đukanović, Lj. (2014) Participatory Public Art- a Sustainable place-
making practice. In: Proceedings of the 14th Geo Conference on Nano, Bio and Green- 
Technologies for a Sustainable future, Volume II. (pp. 573-580). Albena: STEF 92 Technology 
Ltd. ISBN 978-619-7105-21-6, ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.074. 
Kategorija M33 (Zbornik radova je na Thomson Reuters listi). 

18. Đukanović, Lj., Jovanović-Popović M., Radivojević A.(2014). Potential energy savings in the 
process of rehabilitation of residential buildings built before the Second World War. In: 
Proceedings of the International Conference with Exhibition S.ARCH. (pp.603-612). Erlangen: 
Get it published. ISBN 978-3-9816624-1-2. DOI:10.14621/tna.20140106. Kategorija M33. 

19. Đukanović, Lj.(2004). Application of clay elements in the process of resource conscious 
renovation of existing facades. In: Proceedings of the 13th International Brick/Block Masonry 
Conference. Amsterdam: Eindhoven University of Technology. ISBN 9090182942 
9789090182940. Kategorija M33. 

20. Đukanović, Lj.(1997). Bioclimatic principles of Traditional Architecture of Serbia. In: 
Proceedings of the 7th International Conference on Solar Energy at High Latitude. Otaniemi: 
Helsinki University of Technology. ISBN 9512235676 9789512235674. Kategorija M33. 

21. Đukanović, Lj.(1996). Bioclimatic effects of Traditional Construction on the example of 
Sumadija country house. In: Proceedings of the International Conference Architecture and 
Urbanism at the Turn of the III Millennium, Volume I (pp.595-600) Belgrade: University of 
Belgrade Faculty of Architecture. ISBN 86-80095-21-4. Kategorija M33. 

A.3.5.6 СКУПОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Пре избора у звање доцента: 

1. Đukanović, Lj.(2012). Savremene fasadne obloge od opekarskih elemenata. U: Proceedings 
Savetovanja Zidane konstrukcije zgrada i tehnička regulativa- Savremena građevinska praksa 
u Srbiji i Evropi (str. 73-87). Beograd: Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, 
arhitekture i urbanista „Izgradnja“. ISBN 978-86-82307-19-8. Kategorija M63. 
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A.3.5.7 ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ: 

Након избора у звање доцента 2015: 

1. Đukanović Lj. (6.6.2019). New Belgrade between construction and ideology, Seminar: 
Experiences and Challenges of Architectural Practice in Serbla-Reflection on the Education of 
young Architects at the Faculty of Architecture in Belgrade, у организаци Politecnico di Bari, 
Dicar Department. 

2. Đukanović Lj. (24.5.2018). Twist box is sustainable box. Недеља енергије. Централно 
европски форум за развој Енергетскi форум CEDEF 9: Зелена енергија и будућност. 

https://drive.google.com/drive/folders/19UQjWUO9RwQya6ZqvxXVB4ZH3A4UctkW 

3. Đukanović Lj. (20.4.2016). Energetske karakteristike romskih kuća. XII memorijalni ciklus 
predavanja „Akademik Aleksandar Despić“ u okviru izložbe: „Svetlo i tamno: Stanovanje 
Roma u Beogradu na prelazu 20. u 211. vek“. Beograd: Galerija nauke i tehnike SANU (M61) 

http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-
roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat 

A.3.5.8 СТУДИЈЕ, ИНТЕРНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ, БРОШУРЕ 

Након избора у звање доцента 2015: 

1. Јовановић Поповић, М., Ђукановић, Љ., Недић М. (2015). Енергетска ефикасност јавних 
објеката- постојеће стање и могућности унапређења (Дом Народне скупштине 
Републике Србије, Зграда Владе Републике Србије, Палата Србија). Београд: Немачка 
сарадња, ГИЗ и Архитектонски факултет Универзитета у Београду (двојезична издања). 
Брошуре 

Пре избора у звање доцента: 

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

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

4. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Ћуковић-Игњатовић, Н., 
Ђукановић, Љ., Недић, М. (2011). Енергетска ефикасност зграда - Оцена енергетских 
карактеристика грађевинског фонда Србије - Прелиминарна студија формирања 
националне типологије стамбених зграда. Београд: Архитектонски факултет  и ГИЗ.  

  

https://drive.google.com/drive/folders/19UQjWUO9RwQya6ZqvxXVB4ZH3A4UctkW
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat
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A.3.5.9 УЧЕШЋЕ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 

Током свог професионалног рада др Љиљана Ђукановић је учествовала у више значајних 
међународних и националних научно истраживачких пројеката: 

Након избора у звање доцента 2015. године: 

2016-2019.  Међународни пројекат "Empower public authorities to establish a long-term strategy 
for mobilizing investment in the energy efficient renovation of the building stock 
(EmBuild)”, у оквиру програма Horizon 2020 – the Framework Programme for 
Research and Innovation (2014-2020). Grant Agreement no  695169. Трајање 
пројекта 2016-2019. http://www.embuild.eu/ Истраживач. 

2019.    Технолошки научно истраживачки пројекат ТР36035 „Просторни, еколошки, 
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – 
међусобни утицаји“, носилац пројекта ИАУС – Институт за архитектуру и 
урбанизам Србије, руководилац др Мила Пуцар. Финансиран од стране 
Министарства просветe, наукe и технолошки развој, Република Србија. 
Истраживач. 

2015-2018 “Energy efficiency in public buildings- Schools and Kindergartens”. Носилац пројекта 
Универзитет у Београду и GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internatilnale 
Zusammenarbeit). Наручилац: German Federal Ministry for Economic Cooperation 
and Development (BMZ), под покровитељатвом Министарства енергетике 
Републике Србије. https://www.giz.de/en/worldwide/38300.html Истраживач. 

2018.              Erasmus+ KA2 project Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and       
Resilient Environments (KLABS). Учешће у изради публикација из серије: "Reviews 
of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and 
Design". https://klabs.pr.ac.rs/ 

Пре избора у звање доцента, до 2015. године: 

2009-2012.     “TABULA Typology Approach for Building Stock Energy Assessment”, Inteligent Energy 
Europe., руководилац IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH, Darmstadt, 
http://episcope.eu/iee-project/tabula/ Истраживач; 

2010-2012.  “ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS - ASSESSMENT OF ENERGY PERFORMANCES OF 
THE SERBIAN BUILDING STOCK“;  

Национални пројекат у оквиру међународног пројекта ТАБУЛА (Типолошки 
приступ анализи грађевинског фонда) подржан од стране GIZ – Deutsche 
Gesellschaft für Internatilnale Zusammenarbeit.  

2010.  Phase A- Preliminary study of the Creation of a National Building Typology  

2011. Phase B - Survey of Building Typology in Serbia,  

2012. Phase C - Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption 
properties, catalogue оf energy efficiency improvement modes.  

2002-2005. Научни истраживачки пројекат:"Енергетска оптимизација зграда у контексту 
одрживе архитектуре" (НИП 283) 

2003-2006. Научни истраживачки пројекат: "Системи двоструких фасада као фактора 
енергетске ефикасности објекта" (НИП 196) 

 

http://www.embuild.eu/
https://www.giz.de/en/worldwide/38300.html
https://klabs.pr.ac.rs/
http://episcope.eu/iee-project/tabula/
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A.3.5.10 УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА РАЗМЕНЕ НАСТАВНИКА, ОСОБЉА И 
СТУДЕНАТА  

(Erasmus+ Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries 
(KA107) 
Координтор је међународне сарадње са Политехничким Универзитетом из Барија у оквиру 
пројекта Erasmus + KA107 - International Student and Staff Mobility. У оквиру те сарадње остварена 
је мобилност већег броја наставника и службеника са оба факултета током 2016-2019. године. 

јуни 2019.           Учешће на семинару: Experiences and Challenges of Architectural Practice in Serbla-
Reflection on the Education of young Architects at the Faculty of Architecture in 
Belgrade, у организаци Politecnico di Bari, Dicar Department, Италија. На семинару 
је учествовало шест професора Архитектонског факултета у Београду чије је 
учешће остварено у оквиру Еrasmus + мобилности као и једног службеника. 

јуни 2018.          Учешће у настави на Politecnico di Bari, Dicar Department, Politecnico di Bari, 
Италија. 

феб. 2018.   Учешће на међународној радионици у својству ментора студентског тима: 
International urban design workshop  Italo-Balkan Architecture, Reusing the disused 
work spaces, у организацији у организаци Politecnico di Bari, Dicar Department, 
Италија. 

септ.2016.    Учешће на међународној радионици у својству ментора студентског тима: 
International   urban design workshop  Italo-Balkan Architecture, Apulian coastal 
brownfields reuse, у организаци Politecnico di Bari, Dicar Department, Италија. 

СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ: 

А.3.5.11 АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ: 

У својству АУТОРА ПРОЈЕКТАНТА: 

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

2008. Идејно решење Велнес центра у Спортском центру 25 мај у Београду. 

2007.  Идејно решење Велнес центра у Тржном центру Ушће у Београду  

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

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

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

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

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

1993.             Објекат ЦМЗ 1-гараже у блоку 42 на Бановом брду, коаутор са арх. Н.Стипац. 
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1993. Објекат куће у низу у блоку 36а на Бановом брду, коаутор са арх. Н.Стипац. 
Пројекат је реализован. 

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

У својству ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА И РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У својству ПРОЈЕКТАНТА НА ПРОЈЕКТИМА: 

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

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

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

У својству САРАДНИКА НА ПРОЈЕКТИМА 

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

1995.              Израда пројекта ентеријера зграде СП “Кворум” у Москви. 
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1993.  Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
комплекс породичних кућа у Дњепродержинску Украјина 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1990. Израда главног архитектонско-грађевинског пројекта и пројекта конструкције за 
објекат УТЗ-1 (угоститељско-трговачко-занатски) у тржном центру у блоку 44 на 
Новом Београду. Пројекат је реализован.  
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1985-1986. Израда изођачког пројекта за пословне-трговачки објекат робних кућа Београд и 
ЗОИЛ Дунав на Славији под руководством проф В.Ивковића. 

КОНКУРСИ: 

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

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

А.4 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА - Изборни 
услови: 

А.4.1 СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

А.4.1.1 ПРЕДСЕДНИК ИЛИ ЧЛАН ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ИЛИ УЧЕСНИК НА СТРУЧНИМ ИЛИ 
НАУЧНИМ СКУПОВИМА НАЦИОНАЛНОГ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОГ НИВОА  

Др Љиљана Ђукановић је учествовала на 22 научна скупа из научне области за коју се бира од 
којих је 21 међународног нивоа а један националног нивоа. У последњем изборном периоду, 
након избора у звање доцента, учествовала је на 14 међународних скупова (сви међународног 
нивоа). Поред тога излагала је по позиву на два национална скупа:   

1. Đukanović Lj. (24.5.2018). Twist box is sustainable box. Недеља енергије. Централно 
европски форум за развој Енергетскi форум CEDEF 9: Зелена енергија и будућност. 

https://drive.google.com/drive/folders/19UQjWUO9RwQya6ZqvxXVB4ZH3A4UctkW 

2. Đukanović Lj. (20.4.2016). Energetske karakteristike romskih kuća. XII memorijalni ciklus 
predavanja „Akademik Aleksandar Despić“ u okviru izložbe: „Svetlo i tamno: Stanovanje 
Roma u Beogradu na prelazu 20. u 211. vek“. Beograd: Galerija nauke i tehnike SANU. 

http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-
roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat 

А.4.1.2. ПРЕДСЕДНИК ИЛИ ЧЛАН У КОМИСИЈАМА ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА 
АКАДЕМСКИМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ, МАСТЕР И ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 

Кандидат др Љиљана Ђукановић била је члан комисије за одбрану специјалистичког рада 
кандидата Божидара Јовановића под називом: “Утицај димензионалних карактеристика 
термичког омотача на енергетске перформансе зграда” на Специјалистичким академским 
студијама: Енергетски ефикасна и зелена архитектура (2016). 

А.4.1.3 АУТОР ИЛИ КОАУТОР ЕЛАБОРАТА ИЛИ СТУДИЈА 

Др Љиљана Ђукановић је учествовала као аутор у изради следећих елабората, публикованих 
брошура и студија: 

 Јовановић Поповић, М., Ђукановић, Љ., Недић М. (2015). Енергетска ефикасност 
јавних објеката- постојеће стање и могућности унапређења (Дом Народне 
скупштине Републике Србије, Зграда Владе Републике Србије, Палата Србија). 

https://drive.google.com/drive/folders/19UQjWUO9RwQya6ZqvxXVB4ZH3A4UctkW
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat
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Београд: Немачка сарадња, ГИЗ и Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
(двојезична издања). 

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

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

 Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ћуковић-Игњатовић, 
Н., Ђукановић, Љ., Недић, М. (2011). Енергетска ефикасност зграда - Оцена 
енергетских карактеристика грађевинског фонда Србије - Прелиминарна студија 
формирања националне типологије стамбених зграда. Београд: Архитектонски 
факултет  и ГИЗ. 

A.4.1.4 РУКОВОДИЛАЦ ИЛИ САРАДНИК У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

Ангажман у оквиру истраживачких пројеката обухвата учешће у 10 пројеката, од којих су седам 
међународни и три национална. Детаљна листа пројеката и врсте ангажмана приказано је у 
ставкама:  А.3.5.9. УЧЕШЋЕ У НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА и А.3.5.10. УЧЕШЋЕ У 
МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА РАЗМЕНЕ НАСТАВНИКА, ОСОБЉА И СТУДЕНАТА. Од наведених 
пројеката 8 је научно истраживачких од којих су 4 реализована у периоду после избора у звање 
доцента. Поред тога координтор је међународне сарадње Архитектонског факултета у Београду 
са Политехником из Барија у оквиру пројекта Erasmus + KA107 - International Student and Staff 
Mobility. Ангажман кандидата обухватао је и менторски рад у изради пројекта за студентско 
мећународно мултидиспилинарно такмичење Solar Decathlon Middle East 2018  (пројекат Twist 
Box). 

Др Љиљана Ђукановић свој профенсионални ангажман усмерава и на реализацију стручних 
пројеката и у својству аутора пројектанта  учествује у изради 11 архитектонских пројеката од 
којих је 5 реализовано у пракси. У својству одговорног пројектанта и руководиоца пројекта 
учествовала је у изради  10 главних архитектонско-грађевинских пројеката. У својству 
пројектанта учествовала је у изради два главна архитектонско-грађевинска пројекта (један 
реализован) и једног пројекта ентеријера. У својству сарадника учествовала је у изради 19 
пројеката архитектонско-грађевинских и пројеката ентеријера. Детаљна листа пројеката и врсте 
ангажмана дата је у ставци А.3.5.11 АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ. 

А.4.1.5. ИНОВАТОР, АУТОР ИЛИ КОАУТОР ПРИХВАЋЕНОГ ПАТЕНТА, ТЕХНИЧКОГ УНАПРЕЂЕЊА, 
ЕКСПЕРТИЗА, РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА ИЛИ ПРОЈЕКАТА 

Кандидат рецензира радове за часопис Архитектура и урбанизам (М24) 

Током рада у предузећу за пројектовање и инжењеринг Валтехник радила је на пословима 
ревизије инвестисионо техничке документације. 

А.4.1.6. ПОСЕДОВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ. 

Поседује лиценцу инжењерске коморе Србије, за одговорног пројектанта (лиценца 300) из 
области архитектонског пројектовања. (број лиценце: 300 400 203). 
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А.4.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

А.4.2.1. ПРЕДСЕДНИК ИЛИ ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, СТРУЧНОГ ОРГАНА, ПОМОЋНИХ 
СТРУЧНИХ ОРГАНА ИЛИ КОМИСИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ИЛИ УНИВЕРЗИТЕТУ У ЗЕМЉИ ИЛИ 
ИНОСТРАНСТВУ 

Др Љиљана Ђукановић је до сада учествовала у раду више тела на Архитектонском факултету у 
Београду и то: 

 Члан комисије за припрему и спровођење пријемног испита (2005-2006. године), 

 Члан централне комисије за пријемни испит (2008. године),  

 Члан комисије за обезбеђење и унапређење квалитета (2015. године).  

 Члан комисије за одбрану специјалистичког рада кандидата на Специјалистичким 
академским студијама: Енергетски ефикасна и зелена архитектура (2016). 

 Члан комисије за избор асистента Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 
(2017). 

 Члан комисије за писање предреферата за утврђивање испуњености услова за избор у 
звање доцента (2018). 

A.4.2.2 РУКОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ И УГЛЕД ФАКУЛТЕТА, 
ОДНОСНО УНИВЕРЗИТЕТА 

2016-2019.   Erasmus+ KA1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff 
Mobility between the Polytechnic University of Bari as an institution from Programme 
country, and the University of Belgrade as an institution from Partner country (2016-
2020), координатор за Архитектонски факултет у Београду. 

2016-2018.  Solar Decathlon Middle East 2018 – ментор тима Twist Box (АФ, ЕТФ, МФ, ТМФ) - 
Студентско мећународно мултидиспилинарно такмичење (2016-2018) 
http://solardecathlonme.com/  http://twistbox.ac.rs  

A.4.2.3 РУКОВОЂЕЊЕ ИЛИ УЧЕШЋЕ У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА СТУДЕНАТА. 

од 2007.   Члан конкурсног жирија Направи свој прозор и освоји вредну награду, од 2007. 
године, за оцену студентских радова Универзитета у Београду, Архитектонског 
факултета, који организује сваке године компанија Века.  

2016-2018. Solar Decathlon Middle East 2018 – ментор тима Twist Box (АФ, ЕТФ, МФ, ТМФ) - 
Студентско мећународно мултидиспилинарно такмичење (2016-2018) 
http://solardecathlonme.com/  http://twistbox.ac.rs  

2017.            Члан ауторског тима за конципирање, организацију и реализацију уметничког 
пројекта, изложбе у Блок галерији и веб изложбе 2017. 45UNBLOCKED 
http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb-izlozba-45unblocked/  

 

 

http://solardecathlonme.com/
http://twistbox.ac.rs/
http://solardecathlonme.com/
http://twistbox.ac.rs/
http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb-izlozba-45unblocked/
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А.4.2.4 УЧЕШЋЕ У НАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА КОЈИ НЕ НОСЕ ЕСПБ БОДОВЕ (ПЕРМАНЕНТНО 
ОБРАЗОВАЊЕ, КУРСЕВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ УДРУЖЕЊА И ИНСТИТУЦИЈА 
ИЛИ сл.). 

Др Љиљана Ђукановић је одржала два предавања по позиву на националним скуповима: 

1. Ђукановић Љ. (24.5.2018). Twist box is sustainable box. Недеља енергије. Централно 
европски форум за развој Енергетскi форум CEDEF 9: Зелена енергија и будућност. 

https://drive.google.com/drive/folders/19UQjWUO9RwQya6ZqvxXVB4ZH3A4UctkW 

2. Ђукановић Љ. (20.4.2016). Енергетске карактеристике ромских кућа. XII меморијални 
циклус предавања „Академик Александар Деспић“ у оквиру изложбе: „Светло и 
тамно: Становање Рома у Београду на прелазу 20. у 211. век“. Београд: Галерија науке 
и технике САНУ. 

http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-
roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat 

А.4.2.5 ДОМАЋЕ ИЛИ МЕЂУНАРОДНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА У РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА ИЛИ 
НАУКЕ 

Ђукановић, Љ., Игњатовић, Д. (2017). Енергетске карактеристике ромских кућа. У Варади. Т., 
Вуксановић Мацура, З. (ед), Становање Рома у Србији: стање и изазови (стр. 253-271). 
Београд: Српска академија наука и уметности. ИСБН 978-86-7025-732-0. М44.  
II награда у категорији публикације на 26. Међународном салону урбанизма Удружења 
урбаниста Србије. 

А.4.3 САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ 
УСТАНОВАМА, ОДНОСНО УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ИЛИ УМЕТНОСТИ У ЗЕМЉИ И 
ИНОСТРАНСТВУ 

А.4.3.1 УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА, СТУДИЈА ИЛИ ДРУГИХ НАУЧНИХ ОСТВАРЕЊА СА 
ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА У ЗЕМЉИ ИЛИ 
ИНОСТРАНСТВУ 

Кандидат др Љиљана Ђукановић је била учесник на више националних и међународних научних 
пројеката на којима је остварена сарадња са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству: 

 Erasmus + KA107 - International Student and Staff Mobility, between the Politecnico di Bari 
(Applicant Organization) to University of Belgrade (Partner University), 2016-2019. 
Координатор сарадње са Универзитетом у Београдом, Архитектонским факултетом. 

 EE in Public Buildings – Schools and Kindergartens, (2016-2017), носилац пројекта 
Универзитет у Београду и GIZ, истраживач. 

 EmBuild, EU HORIZON 2020,  (2016-2019), http://www.embuild.eu/, истраживач. 

 TABULA Typology Approach for Building Stock Energy Assessment - (2009-2012), Inteligent 
Energy Europe., руководилац IWU Institut fur Wohnen und Umwelt GmbH,  Darmstadt, 
http://episcope.eu/iee-project/tabula/, истраживач. 

 “Energy efficiency of buildings - assessment of energy performances of the serbian building 
stock“, 2010-2012. Архитектонски факултет у Београду – GIZ, истраживач.  

https://drive.google.com/drive/folders/19UQjWUO9RwQya6ZqvxXVB4ZH3A4UctkW
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat
http://www.arh.bg.ac.rs/2016/04/04/izlozba-sa-pratecim-programom-svetlo-i-tamno-stanovanje-roma-u-beogradu-na-prelazu-20-u-21-vek/?pismo=lat
http://www.embuild.eu/
http://episcope.eu/iee-project/tabula/
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 Технолошки научно истраживачки пројекат ТР36035 „Просторни, еколошки, 
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни 
утицаји“, носилац пројекта ИАУС – Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 
руководилац др Мила Пуцар. Финансиран од стране Министарства просветe, наукe и 
технолошки развој, Република Србија. Истраживач. 

 Erasmus+ KA2 project Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and       
Resilient Environments (KLABS). Учешће у изради публикација из серије: "Reviews of 
Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and 
Design"(2018). https://klabs.pr.ac.rs/  

А.4.3.2 РАДНО АНГАЖОВАЊЕ У НАСТАВИ ИЛИ КОМИСИЈАМА НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ  
ИЛИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ УСТАНОВАМА У ЗЕМЉИ ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ, 

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

А.4.3.3 РУКОВОЂЕЊЕ ИЛИ ЧЛАНСТВО У ОРГАНИМА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНМ УДРУЖЕЊИМА 
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НАЦИОНАЛНОГ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОГ НИВОА. 

 члан инжењерске коморе Србије 

А.4.3.4 УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМИМА РАЗМЕНЕ НАСТАВНИКА И СТУДЕНАТА. 

 септ. 2016 – Politecnico di Bari, Erasmus + KA107 - International Student and Staff Mobility 

 фебруар 2018 – Politecnico di Bari, Erasmus + KA107 - International Student and Staff 
Mobility 

 јуни 2018 – Politecnico di Bari, Erasmus + KA107 - International Student and Staff Mobility 

 јуни 2019 – Politecnico di Bari, Erasmus + KA107 - International Student and Staff Mobility 

Др Љиљана Ђукановић је координатор сарадње између Универзитета у Београду- 
Архитектонског факултета и Политехничког универзитета из Барија. У оквиру те сарадње 
остварена је вишеструка размена професора и службеника између ова два универзитета у 
периоду од 2016-2019. године. 

А.4.3.5 ГОСТОВАЊА И ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У ЗЕМЉИ ИЛИ 
ИНОСТРАНСТВУ. 

 2019, Предавање: New Belgrade_between construction and ideology, на семинару: 
Experiences and Challenges of Architectural Practice in Serbla-Reflection on the Education of 
young Architects at the Faculty of Architecture in Belgrade, у организаци Politecnico di Bari, 
Dicar Department. Предавање по позиву. 

 2018, International urban design workshop  Italo-Balkan Architecture, Reusing the disused 
work spaces, Politecnico di Bari, Italy. Ментор студентског тима. 

 2016. International urban design workshop  Italo-Balkan Architecture, Apulian coastal 
brownfields reuse, Politechnico di Bari, Italy. Ментор студентског тима. 

https://klabs.pr.ac.rs/
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 Студентски конкурс: Унапређење приобаља града Кастел Векио на језеру Лаго ди 
Болсена у Италији. Организатори: Sapienza University, Faculty of architecture ”Ludovico 
Quaroni”, Проћено, 2009. Члан међународног жирија студентског конкурса. 

 2003, International workshop: City as an Educational Polygon, the Issues of Cultural, 
Educational Tourism, case of Florence, Фиренца, 14-21 децембра 2003. Ментор 
студентског тима. 

 

Б. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ ИЗБОРНИХ УСЛОВА 

На основу општих и посебних 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), чланом 74. 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон 73/18 и 67/19), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 
195/16, 197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17), Статутом 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 199/18), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Факултету („Сл. 
билтен АФ“, бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ, бр. 115/17) утврђени 
су критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду за групацију техничко- 
технолошких наука које је Комисија имала у виду при вредновању рада кандидата и донела 
закључак да: 

 
др Љиљана Ђукановић испуњава све формалне и суштинске критеријуме прописане овим 
актима: 

Обавезни услови: 

- поседује научни степен доктора наука; 
- има искуство у педагошком раду са студентима од 26 година; 
- има позитивну оцену педагошког рада добијену у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода (просечна оцена 4,52) 
- има објављена укупно 3 рада у међународним часописима са SCI листе (1 М21а, 2 М22), 

од којих су 2 објављена након избора у звање доцента. Сви објављени радови припадју 
ужој научно области за коју се кандидат бира; 

- активно учествовала у 8 научно истраживачких пројеката: међународних (5) и 
националних (3); 

- има саопштен укупно 21 рад на међународним (18 М33 и 3 М34) и 1 рад на домаћeм 
скуповима (М63), од тога је 14 радoва саопштено након избора у звање доцента. Поред 
тога одржала је два предавања по позиву на националним скуповима. 

- има објављених укупно 8 монографија (4 од избора у звање доцента) и 1 монографију 
припремљену за штампање.  Поред тога објавила је и 6 поглавља у монографијама 
међународног и домаћег значаја од којих је 4 објављено после избора у звање доцента; 
Сви публиковани радови по садржају одговарају ужој научној области на коју се др 
Љиљана Ђукановић бира; 

- учествовала је у више комисија и радних тела на Архитектонском факултету у Београду, 
била члан жирија студентских конкурса, члан комисије за одбрану специјалистичког рада 
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кандидата на Специјалистичким академским студијама: Енергетски ефикасна и зелена 
архитектура (2016). 

Изборни услови: 

Стручно професионални допринос показала је кроз: 

- редовно учешће на стручним и научним скуповима међународног и националног нивоа; 
- учешће у комисији за одбрану завршног рада на специјалистичким студијама; 
- израду већег броја архитектонских пројеката, студија, брошура, ревизија пројеката и 

пројектантског надзора; 
- учешће у реализацији 8 научно-истраживачких пројеката (5 међународних и 3 

национална) као и учешће у међународном пројекту размене наставника и особља 
- рецензирање научних радова; 
- поседовање лиценце одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије; 

Допринос академској заједници огледа се у: 

- учешћу у раду више тела на Архитектонском факултету у Београду;  
- руковођењу и учествовање у већем броју активности од значаја за развој и углед 

факултета, односно Универзитета; 
- учешћу у ваннаставним активностима студената кроз реализацију међународног 

студентског такмичења, као и жирирању студентских конкурса; 
- монографија у којој је кандидат објавила поглавље, награђена је другом наградом у 

категорији публикације на 26. Међународном салону урбанизма, Удружења урбаниста 
Србије. 

Сарадњу са другим високошколским и научно истраживачким установама, као и установама 
културе остварила је на више начина:  

- учествује у реализацији пројеката са другим високошколским и научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству кроз заједничке пројекте и сарадњу у оквиру 
националних, ERASMUS +, HORIZON 2020 пројеката; 

- чланство у струковној организацији;  
- учествовала у настави као хонорарни сарадник током школске 2003/2004 године на 

Грађевинском факултету у Београду; 
- учествује у организацији и реализацији међународног програма размене наставника и 

особља; 
-  реализује гостовања са предавањима по позиву, учествује у међународним студентским 

радионицама као ментор тимова или стручни жири, организује гостовања предавача из 
иностранства у оквиру наставе на Архитектонском факултету у Београду. 

Б1. ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА НАУЧНОГ, ОДНОСНО, СТРУЧНОГ И ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

Б.1.1. СТИЦАЊЕ ФОРМАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА 

Научно истраживачки и стручни рад др Љиљане Ђукановић непосредно је усмерен на ужу научну 
област: Архитектонске конструкције и имајући у виду публиковане научне радове кандидата 
сагледава се посвећеност проблемима енергетске ефикасности у зградама, комфора у 
становању, класификацији и систематизацији стамбеног фонда Србије и проучавању његових 
карактеристика са становишта примењених конструкција и уграђених материјала, у сврху 
унапређења и побољшања услова живота у њима.  
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Докторска теза: Типологија и валоризација грађевинске структуре стамбених зграда 
Београда са становишта комфора становања, истражује актуелне проблеме квалитета 
постојећег стамбеног фонда са становишта савремених захтева за обезбеђењем стамбеног 
комфора. Како остваривање комфора корисника у становању има приоритетан значај, то је 
познавање структуре и квалитета грађевинског фонда основ за процену могућности деловања и 
побољшања квалитета становања, уз истовремено постизање смањења потрошње енергије и 
смањења емисије угљен диоксида. Наиме, врсте стамбеног комфора које су у раду обрађиване: 
топлотни, ваздушни, светлосни и звучни, поред пресудног утицаја на укупан квалитет становања, 
конституишу укупну енергетску ефикасност објекта и као такви представљају потенцијалну 
могућност за постизање енергетских уштеда.  Узимајући у обзир да се сваким појединачним 
комфором, који је у раду обрађиван, баве посебне специјализације, или чак посебне 
инжењерске струке, комплексност материје која је анализирана утолико је била сложенија и 
захтевала различите методолошке поступке, кoje je кандидат у докторској тези успешно 
савладао. 
Посебан значај и оправданост истраживања јавља се у расветљавању градитељске праксе и 
дефинисању утицајних фактора који усмеравају и условљавају развој стамбене изградње и 
савремених захтева становања и употребе стана. Ова дисертација се бави формирањем 
методологије и модела процене квалитета грађевинског фонда стамбених зграда Београда, од 
његовог настанка до данас, чиме формира, поред јединствене базе података о развоју 
конструкција код нас, и базу података на основу којих је могуће вршити проверу модела 
рехабилитације овог типа зграда. Неопходно је истаћи да досадашња истраживања нису 
обухватала историографску анализу грађевинске структуре стамбених објеката, што представа 
посебну вредност ове тезе и да је прикупљени, обједињени и анализирани материјал јединствен 
и као такав представља подлогу за бројна даља истраживања. Наиме, типолошка анализа 
стамбеног фонда Београда са аспекта његове грађевинске структуре и базе података које из тога 
произилазе, представљају значајну полазну основу за друга истраживања која нису само из 
домена комфора становања што чини да ова докторска теза добија шири значај и њена 
применљивост превазилази оквире комфора становања. 
Магистарска теза: Фасадне облоге од опекарских елемената у условима савремене градње и 
енергетске рационализације, представља значајан истраживачки рад, који доприноси 
формирању и употпуњавању знања из области примене нових и савремених конструкција од 
традиционално широко познатог и примењиваног материјала, како са аспекта упознавања  
самог материјала тако и са еколошког, енергетског и обликовног аспекта, који овај материјал и 
конструкције омогућавају. Овим радом, кандидат се уврстио у мали број стручњака који владају 
овом специфичном материјом код нас. Резултати изнети у магистраској тези указују на велики 
потенцијал фасадне облоге од префабрикованих опекарских елемената и система на бази опеке, 
које код нас још увек нису постигле већу примену. Други важан сегмент овог рада јесте 
могућност примене у енергетској реконструкцији постојећих објеката. С обзиром на бројност 
објеката који су изграђени без адекватне термичке заштите, потреба за њиховом енергетском 
обновом представља нужност и у свеобухватном билансу, енергетски потенцијал.  

Б.1.2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 

Током свог професионалног рада др Љиљана Ђукановић је учествовала у више значајних 
међународних и националних научно-истраживачких пројеката: 4 од избора у звање доцента и 
4 пре избора у звање. Пројекти на којима је до сада учествовала током своје академске каријере 
били су претежно усредсређени на проблеме енергетске ефикасности зграда, што представља 
ужу област интересовања кандидата. Комисија посебно истиче учешће у пројекту:  “Energy 
efficiency in public buildings- Schools and Kindergartens” (2015-2018). Носиоци пројекта били су: 
Универзитет у Београду и Немачка агенција за међународну сарадњу GIZ. Резултати рада на 
овом пројекту публиковани су у три монографије (које чине заједничку едицију) и представљају 
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значајан истраживачки подухват јер дају комплексан преглед карактеристика школских и 
предшколских установа, приказују квалитет фонда зграда са становишта његових енергетских 
перформанси и аспекте енергетских уштеда уколико се приступи њиховом обнављању. Настале 
су као резултат мултидисциплинарног рада колега са Архитектонског, Машинског и 
Електротехничког факултета Универзитета у Београду.  
Овом пројекту претходио је рад на истраживању стамбених зграда Србије кроз пројекат: “Energy 
Efficiency of Buildings - Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock“, који је 
рађен у оквиру међународног пројекта ТАБУЛА (Типолошки приступ анализи грађевинског 
фонда), у периоду 2009-2012. године. Формирање Националне типологије стамбених зграда 
Србије представљало је полазиште за развој стратегија и модела за унапређење стамбеног 
фонда, са становишта његове енергетске ефикасности и указао је на могућности уштеде енергије 
и смањења емисије CO2 кроз процес његове рехабилитације. Бенефит типолошког приступа 
анализи грађевинског фонда огледа се и у развијању модела финансирања, процену 
потенцијала тржишта, што има и социолошке импликације на развој и стандард друштва. 
Резултати овог научноистраживачког пројекта објављени су у четири монографије, три интерне 
публикације и више научних радова објавених у научним часописима, у којима је кандидат др 
Љиљана Ђукановић била један од аутора. 
Неопходно је поменути и учешће кандидата у својству истраживача у међународном пројекту 
Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) под називом: 
"Empower public authorities to establish a long-term strategy for mobilizing investment in the energy 
efficient renovation of the building stock (EmBuild)”. 
У актуелном циклусу научно-истраживачких пројеката ресорног министарства Републике Србије 
за област науке, др Љиљана Ђукановић учествује од 2019. године као истраживач у пројекту из 
области технолошког развоја: НИП ТР36035 „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени 
аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“, носилац пројекта ИАУС – 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, руководилац др Мила Пуцар. 

Б.1.3. НАУЧНИ РАДОВИ 

Област професионалног интересовања кандидата др Љиљане Ђукановић може се сагледати 
кроз два истраживачка правца. Први карактерише посвећеност различитим аспектима одрживе 
архитектуре, са акцентом на потрошњи енергије у зградама и проблемима у остваривању 
стамбеног комфора. Други је усмерен на истраживање историјског развоја конструкција, 
праћење еволуције градитељских идеја, промена у примени материјала и конструктивних 
принципа на тлу Србије. Ове два правца се  врло често у њеним радовима прожимају, 
превасходно у истраживању карактеристика фонда изграђених зграда Србије и његових 
перформанси са становишта потрошње енергије. У том смислу неопходно је поменути њен рад 
објављен у врхунском међународном часопису Energy and buildings (категорија М21а): 

Đukanović, Lj., Radivojević, A., Rajčić, A. (2015). Potentials and Limitations for Energy Refurbishment 
of Multi-Family Residential Buildings Built In Belgrade before the World War One., online Vol.115, 112-
120, M21а_SCSI  3.66 -2015 

У раду је анализирана проблематика енергетске обнове стамбених зграда грађених пре Првог 
светског рата. Велики број ових објеката налази се под заштитом државе као културно добро, 
што чини да процес усклађивања са савременим стандардима из области термичке заштите 
буде осетљивији и сложенији. На примерима објеката грађених почетком 20. века анализирана 
су два поступка енергетске санације: стандардни и унапређени, кроз различите нивое 
интервенција и различита исходишта у погледу остварене енергетских уштеда. Рад је добио 
позитивне рецензије и показао је да стандардни ниво интервенција не задовољава пооштрене 
захтеве енергетске ефикасности и да је уклапање у нову законску регулативу могуће само 
применом унапрећених поступака, где се врше интервенције на свим елементима термичког 
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омотача уз примену максималних могућих мера термичке заштите. Рад је до сада осам пута 
цитиран у радовима са SCI листе. 
Поред овог неопходно је поменути и остале радове у часописима са SCI листе који су објављени 
после избора у звање доцента у којима кандидат истражује проблеме енергетске обнове јавних 
објеката који су заштићени као споменик културе и истраживање у којој мери диспозиција стана 
у згради утиче на енергетски разред стамбене јединице (рађено на примеру стамбене зграде из 
доба модернизма): 

1. Jovanović Popović, M., Đukanović, Lj., Nedić, M. (2018). Energy refurbishment of public buildings 
under cultural heritage protection in Сerbia- constraints and potentials. Thermal Science, Vol. 22, 
Suppl. 4, pp. S1285-S1296. https://doi.org/10.2298/TSCI170601226J; M22, SCSI 1.541 -2018    

2. Rajčić, A., Djukanović Lj., Radivojević A. (2018). E(nergy) P(erformance) C(ertificate) of Buildings 
and Dwellings Influence of Disposition and Orientation. Thermal Science, Vol. 22, Suppl. 4, pp. 
S1129-S1141; https://doi.org/10.2298/TSCI170529220R; M22, SCSI 1.541 -2018    

Интересовање кандидата за истраживање старих техника грађења и градитељских принципа 
који су примењивани на домаћем тлу резултовало је објављивањем два рада у националном 
часопису Наслеђе. Текстови чине својеврсну целину, јер обрађују период током 19. века до 
почетка Другог светског рата, чиме је обухваћен значајан период развоја техника грађења на 
домаћем тлу и представља историјографски преглед промена  у домаћој градитељској пракси.  

1. Ђукановић, Љ. (2019). Технике грађења и развој грађевинске делатности у стамбеној 
архитектури Београда у међуратном периоду. Наслеђе, 20, 69-87. ISSN 1450-605X. 
Категорија M52. 10.5937/nasledje1920069q 

2. Ђукановић, Љ. (2017). Развој техника грађења у стамбеној архитектури Београда током 
19. и почетком 20. века. Наслеђе, 18, 49-63. ISSN 1450-605X. Категорија M52. 
http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2018/12/04-49-63-ljiljana-djukanovic.pdf  

Научно-истраживачки пројекти у којима је др Љиљане Ђукановић имала активно учешће као 
истраживач резултовали су објављивањем монографија које се баве енергетском обновом 
стамбених и јавних зграда Србије. У периоду од избора у звање доцента објављена је едиција 
монографија које приказују резултате пројекта на коме су у фокусу биле предшколске и школске 
установе. Резултати истраживања базирани су на искуствима пројекта ТАБУЛА, али с обзиром на 
специфичности овог дела грађевинског фонда и непостојања иностраних искустава у 
дефинисању типологије, представљали су у великој мери пионирски подухват. Едицију чине 
следеће монографије: 

1. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., Недић, М., Станковић, 
Б. Ћуковић Игњатовић, Н., Живковић, Б., Сретеновић, А., Ђуришић, Ж., Котур, Д. (2018). 
3rpaде школских и предшколских установа- методолошки оквир формирања 
типологије и побољшања енергетске ефикасности / School and Kindergarten Buildings - 
A methodological framework for the formation of typology and the improvement . Београд: 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (двојезично издање). 
ISBN 978-86-80390-28-4. 

2. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., Недић, М., Станковић, 
Б. Ћуковић Игњатовић, Н., Живковић, Б., Сретеновић, А., Ђуришић, Ж., Котур, Д. (2018). 
Национална типологија школских зграда Србије / National typology of school buildings in 
Serbia. Београд: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
(двојезично издање). ISBN 978-86-80390-29-1. 

https://doi.org/10.2298/TSCI170601226J
https://ezproxy.nb.rs:2968/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Rajcic%20Aleksandar%20N
https://ezproxy.nb.rs:2968/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Djukanovic%20Ljiljana%20S
https://ezproxy.nb.rs:2968/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Radivojevic%20Ana%20P
https://doi.org/10.2298/TSCI170529220R
https://doi.org/10.5937/nasledje1920069q
http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2018/12/04-49-63-ljiljana-djukanovic.pdf
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3. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., Недић, М., Станковић, 
Б. Ћуковић Игњатовић, Н., Живковић, Б., Сретеновић, А., Ђуришић, Ж., Котур, Д. (2018). 
Национална типологија зграда предшколских установа Србије / National typology of 
Kindergartens in Serbia. Београд: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH (двојезично издање). ISBN 978-86-80390-30-7. 

Научно истраживачки пројекти базирани на методологији ТАБУЛА (типолошки приступ анализи 
грађевинског фонда) у којима је др Љиљана Ђукановић учествовала као истраживач а који су за 
тему имали стамбени фонд Србије и његове енергетске перформансе, такође су резултовали 
серијом монографија које приказују резултате овог вишегодишњег истраживања и које су 
послужиле као модел многим земљама у региону да на сличан начин поставе своју 
методологију. Едицију чине следеће монографије: 

4. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Ђукановић, Љ., Недић, М., Станковић, Б. (2016). 
Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013. /National Typology 
of Residential Buildings in Serbia Constructed since 2013. Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду и ГИЗ (двојезично издање). ISBN 978-86-80390-06-2.  

5. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Nacionalna tipologija stambenih zgrada 
Srbije/National Typology of Residential Buildings in Serbia. Београд: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду и ГИЗ (двојезично издање). ISBN 978-86-7924-102-3.  

6. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Атлас вишепородичних зграда Србије/Аtлаs 
оf Фамилy hоusинг ин Сеrбиа. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
и ГИЗ(двојезично издање). ISBN 978-86-7924-101-6.  

7. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2012). Атлас породичних кућа Србије/Аtлаs оf 
Фамилy hоusинг ин Сеrбиа. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и 
ГИЗ(двојезично издање). ISBN 978-86-7924-074-3 (АФ).  

8. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., 
Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М. (2013). Национална типологија стамбених зграда 
Србије - Националне брошуре. Београд: ГИЗ. ISBN: 978-86-87737-77-8 

 Др Љиљана Ђукановић припремила је за штампу самосталну монографију која истражује 
квалитет стамбеног комфора у постојећим стамбеним зградама у Београду и у процесу је 
конкурисања за средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја:  

9. Ђукановић, Љ., (2020). Комфор у београдским стамбеним зградама. Београд: 
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет. ISBN 978-86-7924-235-8. Рецензенти: 
проф. др Милица Јовановић поповић, др Мила Пуцар, научни саветник проф. др Драгана 
Шумарац Павловић. 

Поред изузетно значајних референци кандидата у изради монографија, неопходно је нагласити 
и два поглавља у монографијама међународног значаја која су такође настала као резултат рада 
на научно-истраживачким пројектима а објављена су од стране реномираних издавача: 
 

1. Radivojević, A., Roter-Blagojević, M., Đukanović Lj. (2017). Sustainability and the material 
aspect of traditional residential buildings in Serbia. In Petrovic. E., Vale B., Pedersen Zari M. 
(ed), Materials for a Healthy, Ecological and Sustainable Built Environment  (pp. 239-254). 
Amsterdam: Elsevier. Hardcover ISBN: 978-0081007075, eBook ISBN: 978-0081007068. 
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2. Radivojević A., Đukanović Lj. (2018) Material aspect of energy performance and thermal 
comfort in buildings. Ćuković Ignjatović N., Konstantinou Th., Zbašnik-Senegačnik M. (eds.). 
Book 4 Energy: Resources and Building Performance. KLABS book series: Reviews of 
Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design. 
Delft: TU Delft Open of the Technische Universiteit Delft, pp. 57-81. ISBN-13 (15) 
9789463660341 https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/626. 

У периоду од избора у звање доцента др Љиљана Ђукановић је објавила два поглавља у 
монографијама националног значаја, такође у издању реномираних институција: Техничког 
Универзитета у Делфту и Српске академије наука и уметности. Зборник: Становање Рома у 
Србији: стање и изазови, у издању Српске академије наука и уметности награђен је другом 
наградом у категорији публикације на 26. Међународном салону урбанизма Удружења 
урбаниста Србије.  

Поглавља у националним монографијама и тематским зборницима су: 

1. Radivojević A., Đukanović Lj. (2018) Uticaj materijala na energetska svojstva i toplotni komfor 
u zgradama. Kosanović S., Novaković N. i Fikfak A. (ur.) Pregledi održivosti i otpornosti građene 
sredine. Delft: TU Delft Open, pp. 271-95. ISBN 978-94-6366-088-4; 
https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/isbn.9789463660884.  

2. Ђукановић, Љ., Игњатовић, Д. (2017). Енергетске карактеристике ромских кућа. У Варади. 
Т., Вуксановић Мацура, З. (ед), Становање Рома у Србији: стање и изазови (стр. 253-
271). Београд: Српска академија наука и уметности. ИСБН 978-86-7025-732-0.   

Комисија уважава и значај великог броја радова саопштених на међународним и домаћим 
научним скуповима што показује перманентну активност кандидата и потребу за сталним 
усавршавањем и разменом знања.  

У својим радовима др Љиљана Ђукановић обрађује теме које припадају ужој научној области 
Архитектонске конструкције и они представљају значајан допринос развоју научне мисли у 
нашим научним круговима, као и на ширем научном плану. 

Б.1.4. СТРУЧНИ РАДОВИ 

Др Љиљана Ђукановић је у свом досадашњем професионалном раду показала завидне 
резултате у широком дијапазону активности. Комисија издваја следеће резултате који потврђују 
стручно професионални допринос њеног рада. 

Студије настале као резултат рада на научно-истраживачким пројектима који разматрају 
енергетске перформансе стамбених и јавних објеката: 

1. Јовановић Поповић, М., Ђукановић, Љ., Недић М. (2015). Енергетска ефикасност 
јавних објеката- постојеће стање и могућности унапређења (Дом Народне 
скупштине Републике Србије, Зграда Владе Републике Србије, Палата Србија). 
Београд: Немачка сарадња, ГИЗ и Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
(двојезична издања). 

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

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

https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/626
https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/book/isbn.9789463660884
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4. Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ћуковић-Игњатовић, 
Н., Ђукановић, Љ., Недић, М. (2011). Енергетска ефикасност зграда - Оцена 
енергетских карактеристика грађевинског фонда Србије - Прелиминарна студија 
формирања националне типологије стамбених зграда. Београд: Архитектонски 
факултет  и ГИЗ. 

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

Б.2 ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

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

Б.3 ОЦЕНА О РЕЗУЛТАТИМА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

Кандидат др Љиљана Ђукановић је током свог дугогодишњег рада на Архитектонском факултету 
у Београду била ангажована на свим предметима, по старом и новом наставном плану, који се 
баве тематиком Архитектонских конструкција. Одмах по свом доласку на факултет 1994. године, 
на Катедру за материјализацију архитектонског простора, кандидат је био укључен у рад на 
предметима Архитектонске конструкције 1, Архитектонске конструкције 2, Архитектонске 
конструкције 3 и Физика и материјали у архитектури. Све ове године она је ангажована у 
припреми и реализацији наставе, и доприноси константном развоју предмета, уносећи значајан 
сопствени допринос.  
Након спровођења реформе наставе у складу са Болоњским процесом на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду 2005. године, др Љиљана Ђукановић учествује у настави на 
следећим предметима: Архитектонске конструкције 1, Архитектонске конструкције 2, на 
Основним академским студијама, Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, Студио на 
мастер академским студијама (М4 и М6).  
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На предмету Синтеза елемената и склопова- пројекат зидане зграде, на Основним и 
Интегрисаним студијама архитектуре, који је уведен после акредитације програма 2014. године, 
кандидат је, захваљујући великом искуству у реализацији наставе, радила на формирању и 
креирању плана и програма. По избору у наставничко звање др Љиљана Ђукановић постаје 
руководилац предмета 2016. године и од тада активно ради на његовом перманентном 
усавршавању. 
Поред тога др Љиљана Ђукановић учествује на Основним и Интегрисаним студијама на предмету 
Архитектонске конструкције 1 (учешће у настави са 46% укупног фонда часова), Студио 03а-развој 
пројекта, као руководилац студија.  
На Мастер академским студијама архитектуре кандидат учествује на обавезним предметима 
Студио М02АТ- пројекат, семинар, радионица на смеру за Архитектонске технологије. Посебно 
треба истаћи оснивање новог изборног предмета: “Еволуција градитељских принципа у 
стамбеној архитектури Србије”, где се успешно сједињује материја из области градитељског 
наслеђа и архитектонских конструкција. Студенти на овом предмету стичу драгоцена знања о 
историјском развоју конструкција и техника грађења  на домаћем тлу, што је значајно како са 
становишта усвајања теоријских знања, тако и као применљива стручна знања која ће им 
користити у пракси при реконструкцији старих објеката. Поред овог предмета кандидат 
руководи и изборним предметом: “Обнова зграда у контексту одрживе архитектуре”, где се 
разматра актуелна тема обнове грађевинског фонда са становишта унапређења његових 
енергетских перформанси. 
У складу са областима научно-истраживачког рада кандидат оснива нови изборни предмет 
“Савремени принципи пројектовања фасадних отвора” на Специјалистичким академским 
студијама “Енергетски ефикасна и зелена архитектура”: који ће бити уврштен у наставу од 
школске 2020/21. године. 
Кандидат је на Архитектонском факултету запослен 26 година, и у том периоду је исказао висок 
ниво професионалности, принципијелности и доследности, коју студенти препознају а што 
потврђују и позитивне оцене њеног педагошког рада на свим предметима на којима учествује.  

Б4. ОЦЕНА У АНГАЖОВАЊУ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ 
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Током свог дугогодишњег рада на Факултету, као сарадник и као наставник, др Љиљана 
Ђукановић је својим радом и залагањем активно доприносила развоју Катедре/Департмана и 
имала запажено учешће у активностима факултета: као члан Комисије за припрему и 
спровођење пријемног испита, члан Централне комисије за пријемни испит, Члан комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета. Кандидаткиња је активна и у ваннаставним активностима 
студената где се посебно издваја њен вишегодишњи менторски рад са студентима 
Архитектонског Електротехничког, Машинског и Технолошко-металуршког факултета на 
међународном студентском такмичењу Solar Decathlon Middle East 2018 током 2016-2018. 
године. Студентски рад са овог такмичења вишеструко је презентован кроз различите изложбе, 
медијске презентације и предавања, што је свакако допринело и афирмацији њене матичне 
установе. Важно је напоменути и њен ангажман у успостављању сарадње између Универзитета 
у Београду Архитектонског факултета и Политехничког Универзитета из Барија у оквиру пројекта 
Erasmus + KA107 - International Student and Staff Mobility. У оквиру те сарадње остварено је 
гостовање већег броја наставника и службеника са оба факултета током 2016-2019. године. 

Комисија сматра да је ангажовање кандидаткиње, како на свим нивоима наставе, тако и кроз 
друге, ваннаставне активности на којима учествује, значајно допринело развоју и афирмацији 
ове високошколске институције. У том смислу, јавна излагања и предавања по позиву која је др 
Љиљана Ђукановић одржала, њена учешћа на међународним радионицама, конференцијама и 
друге сличне активности, не представљају само личне референце кандидата, већ и начин 
афирмације институције у којој је запослена. 
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В. ЗAКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Др Љиљана Ђукановић је током дугогодишњег професионалног рада на Универзитету у Београду 
Архитектонском факултету остварила веома значајне резултате на свим пољима свог рада  –  
научном, педагошком и стручном. Анализом целокупног опуса кандидата, а посебно у периоду 
од избора у звање доцента, показује се да је реч о врсном стручњаку коме је трајно опредељење 
научно-истраживачки и педагошки рад. 

На основу детаљног увида у поднету документацију, као и анализом резултата научно-
истраживачког, стручно-уметничког и педагошког рада кандидата, Комисија закључује да је др 
Љиљана Ђукановић, дипл. инж. арх, свестран и успешан научни радник који тежи иновирању 
струке кроз примену системског и мултидисциплинарног приступа, као и повезивању теорије и 
праксе, како у настави, тако и у свом професионалном раду.  

Истовремено, она представља драгоценог члана наставничког колектива Архитектонског 
факултета који тежи непрестаном иновирању струке, као и повезивању теорије и праксе - како у 
настави, тако и у свом професионалном раду. 

Резимирајући укупан допринос њеног научног, стручног и педагошког рада, Комисија посебно 
истиче следеће елементе које сматра кључним у њеном досадашњем раду, који кореспондирају 
са формалним и суштинским критеријумима прописаним одговарајућим актима: 

Резултати научног, односно стручног и истраживачког рада 

Комисија констатује да научно-истраживачки и стручни рад др Љиљане Ђукановић карактерише 
разноврсност тема којима се бави, а које припадају ужој научној области Архитектонске 
конструкције за коју се кандидат бира. Комисија посебно истиче следеће елементе које сматра 
кључним у досадашњем раду:  

- Докторску дисертацију из научне области Архитектура и урбанизам, у којој на иновативан 
начин спроводи истраживања квалитета стамбених зграда са становишта оствареног 
комфора; 

- Активно учешће у 8 научно-истраживачких пројеката (4 после избора у звање доцента) 
реализованих у сарадњи са другим научноистраживачким и високошколских институцијама 
у земљи и иностранству; 

- Научни рад из области архитектуре, посебно из уже научне области Архитектонске 
конструкције који је резултовао са: 

 8 публикованих монографија и једна припремљена за штампање (5 након избора 
у звање доцента). Већина научних монографија настала је као резултат научно-
истраживачких пројеката;  

 6 поглавља у монографијама (4 након избора у звање доцента; публикована од 
стране реномираних међународних и домаћих издавача) 

 3 рада из категорије М20, од тога су два објављена након избора у звање доцента. 
Један рад је категорије М21а, а два су категорије М22. 

 4 рада из категорије М50, од тога су два објављена након избора у звање доцента. 

 21 рад саопштен на међународним конференцијама (18 М33 и 3 М34), 14 од избора 
у звање доцента,  

 1 рад саопштен на скупу националног значаја  

 2 излагања на скуповима саопштена по позиву  
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- Стручни рад који се огледа кроз: 

 4 стручне публикације; 

 рецензентски рад у часопису М24 

 5 реализованих објеката (4 јавна објекта и 1 стамбени низ), ауторско учешће у 
великом броју архитектонских пројеката, идејних и конкурсних решења  

 редовно учешће на стручним и научним скуповима националног и међународног 
нивоа; 

 учешће у комисији за одбрану завршног рада на Специјалистичким студијама 

 учешће у жирирању студентског конкурса 

 организовање изложбе студентских радова 

 учешће у реализацији 8 научно-истраживачких пројеката (5 међународних и 3 
национална) као и учешће у међународном пројекту размене наставника и особља 

 поседовање лиценце одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије; 

Резултати у обезбеђивању научно-наставног подмлатка и педагошког рада  

Током 26 година рада на Архитектонском факултету, др Љиљана Ђукановић  се афирмисала као 
предан и свестран сарадник, а потом и наставник, који квалитетом свога рада доприноси 
перманентном развоју и унапређењу наставе. Своје знање и искуство, са успехом преноси на 
студенте и млађе сараднике кроз програме основних, мастер и специјалистичких студија. 

У свом раду у настави кандидат исказује висок ниво етичности, професионалности, 
принципијелности и доследности у раду, који студенти препознају и уважавају, што показују 
високо оцењене студентске анкете. Њено свесрдно ангажовање у настави и индивидуални 
приступ сваком студенту са којим ради, допринели су да студенти бирају похађање наставе у 
оквиру студија, семинара, радионица и изборних предмета којима она руководи. Велики број 
њених бивших студената, определило се за мастер студије на смеру Архитектонске технологије 
и даља усавршавања у том правцу, захваљујући постигнутим резултатима и стеченим знањима 
на предметима на којима им је кандидат била наставник.  

Посебно комисија издваја њен ваннаставни ангажман као ментора студентског тима на 
међународном интердисциплинарном такмичењу Solar Decathlon Middle East 2018, који је трајао 
две године и укључивао студенте са више факултета београдског универзитета. Рад на овом 
пројекту вишеструко је презентован на изложбама, конференцијама и у медијима. 

Свеобухватно гледано кандидат је током свог вишегодишњег рада исказао потенцијал и жељу 
за перманентним усавршавањем на пољу наставних и ваннаставних активности као и за сарадњу 
са млађим колегама којима је њено искуство драгоцено за лично усавршавање и напредовање. 

Ангажовање у развоју наставе и других делатности високошколске установе 

Др Љиљана Ђукановић је током свог двадесетшестогодишњег рада на факултету, активно 
учествовала у различитим активностима унапређења матичне Катедре/Департмана, као и 
високошколске установе уопште. Комисија посебно наглашава њено континуирано ангажовање 
на развоју и унапређењу наставних планова и програма Факултета. Значајно је напоменути и 
њено учешће у међународним пројектима размене наставних искустава са другим 
високошколским институацијама у иностранству и успостављање међууниверзитетске сарадње 
са циљем да се унапреди наставни процес и афирмише матични факултет у међународним 
оквирима. 
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ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

На основу детаљног увида у поднету документацију и анализом научно-истраживачког, 
педагошког и стручног рада кандидата, као и на основу непосредног и вишегодишњег 
познавања њеног научног, стручног, педагошког и друштвеног рада, Комисија закључује да је др 
Љиљана Ђукановић, дипл. инж. арх. својим досадашњим радом стекла углед свестраног и 
успешног научног радника и наставника, као и драгоценог члана наставничког колегијума 
Архитектонског факултета у Београду. 

На основу наведених података Комисија закључује да др Љиљана Ђукановић испуњава све 
суштинске и формалне услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну област: 
„Архитектонске конструкције”, на Департману за архитектонске технологије 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, Статутом Факултета и Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету. 

Комисија стога са задовољством предлаже Изборном већу Архитектонског факултета у Београду 
да прихвати овај Реферат и упути предлог Већу научних области грађевинско-урбанистичких 
наука Универзитета у Београду да др Љиљану Ђукановић изабере у звање ванредног 
професора за ужу научну област: „Архитектонске конструкције“ на Департману за 
Архитектонске технологије Универзитета у Београду- Архитектонског факултета. 

 
У Београду, 12.08.2020. године  
  
 

Чланови комисије 
  

 
___________________________________ 

др Ана Радивојевић,  
редовни професор  

Универзитет у Београду- Архитектонски факултет 
 
 
 

___________________________________ 
др Бранислав Жегарац,  

редовни професор,  
Универзитет у Београду- Архитектонски факултет 

 
 
 

____________________________________ 
др Миомир Васов,  

ванредни професор,  
Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет 

 









 
 

 

 

 

доц. др Љиљана Ђукановић, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду  
Београд 

 
Београд, 29.1.2016. 

 
 
 
Поштована доц. др Ђукановић, 
 
Велико нам је задовољство да Вас позовемо да одржите предавање на научном скупу 
„Становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век“, који организује Одбор за 
проучавање живота и обичаја Рома – Одељење друштвених наука САНУ. Скуп ће се 
одржати у Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2, Београд. 
Част нам је, испред научног и организационог одбора скупа, да Вас позовемо да 20. 
априла 2016. године одржите предавање под називом „Енергетске карактеристике 
ромских кућа“. 
Молимо Вас да до 30. марта 2016. године доставите текст предавања, према 
приложеном упутству. Радови презентовани на скупу биће објављени у зборнику 
радова у издању САНУ. Уколико су Вам потребне додатне даље информације у вези са 
овим молимо да контактирате др Злату Вуксановић-Мацура (0641553479, 
zlata.vuksanovic@gmail.com). 
 
С поштовањем, 
 
 

Председник Одбора 
Академик Тибор Варади 

 

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 
ЖИВОТА И ОБИЧАЈА РОМА 

Тел: 011. 2027-257  Факс: 011. 2639-094 
E-mail: dragica.puljarevic@sanu.ac.rs 

mailto:dragica.puljarevic@sanu.ac.rs




датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М03 АТ - Семинар 2 - Енергетска ефикасност и материјализација
архитектонских објеката, МАСА-АТ23013-05

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 2
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 15

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.501.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.503.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.507.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.5010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 4.75

Страна 1 од 1



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ИАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 60
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 73

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.711.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.481.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.092.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 3.983.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.024.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

3.945.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.826.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.987.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.908.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.049.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.1010.
Општи утисак 3.9411.
Укупна просечна оцена: 4.08

Страна 1 од 5



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Пројекат - Универзитетски спортски центар, МАСА-
АТ12011-05

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 12
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 15

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.674.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.756.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.787.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.898.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.789.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.3310.
Општи утисак 4.6711.
Укупна просечна оцена: 4.82

Страна 2 од 5



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Семинар 1 - У духу спорта и природе, МАСА-АТ12012-03
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 12
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 16

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.901.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.802.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.604.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.705.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.886.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.808.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.809.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2010.
Општи утисак 4.6011.
Укупна просечна оцена: 4.77

Страна 3 од 5



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Радионица - Building skins / Заштита од сунчевог зрачења,
МАСА-АТ12014-06

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 12
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 16

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.381.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.441.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.382.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.897.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.898.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.899.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.1110.
Општи утисак 4.6011.
Укупна просечна оцена: 4.71

Страна 4 од 5



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 233
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 272

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.391.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.201.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.082.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.063.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.055.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.946.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.067.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.098.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.149.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.0710.
Општи утисак 4.0511.
Укупна просечна оцена: 4.09

Страна 5 од 5



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у јесењем семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 03а - Развој пројекта, ИАСА-35070-05
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.671.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.671.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.332.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 3.333.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 3.674.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 3.675.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.336.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 3.337.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.338.
Општи утисак 3.339.
Укупна просечна оцена: 3.77

Страна 1 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у јесењем семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 03а - Развој пројекта, ОАСА-35070-05
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 20
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 21

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.121.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.061.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.002.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 3.943.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.064.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 3.945.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.006.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.007.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.888.
Општи утисак 3.949.
Укупна просечна оцена: 4.00

Страна 2 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Пројекат - Универзитетски спортски центар, МАСА-
АТ12011-05

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 12
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 15

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.801.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.801.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.603.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.604.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.605.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.606.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.607.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.308.
Општи утисак 4.509.
Укупна просечна оцена: 4.64

Страна 1 од 3



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Радионица - Building skins / Заштита од сунчевог зрачења,
МАСА-АТ12014-06

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 12
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 16

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.101.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.101.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.442.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.003.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.604.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.185.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.606.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.507.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.648.
Општи утисак 4.009.
Укупна просечна оцена: 4.22

Страна 2 од 3



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2016/17

школска година: 2016/17, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 33
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 272

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.591.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.351.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.252.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.163.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.294.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.235.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.236.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.237.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.168.
Општи утисак 4.269.
Укупна просечна оцена: 4.27

Страна 3 од 3



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Архитектонске конструкције 1, ИАСА-11040
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 17
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 93

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.931.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.361.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.072.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.143.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.934.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.075.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.086.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.867.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.868.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.369.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.5010.
Општи утисак 4.0011.
Укупна просечна оцена: 4.18

Страна 1 од 3



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио М03 АТ - Семинар 2 - Енергетска ефикасност и материјализација
архитектонских објеката, МАСА-АТ23013-1701

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 16

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.851.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.851.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.922.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.923.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.834.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.755.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.836.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.857.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.778.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.7710.
Општи утисак 4.9211.
Укупна просечна оцена: 4.85

Страна 2 од 3



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Архитектонске конструкције 1, ОАСА-11040
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 84
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 328

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.761.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.471.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.172.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.173.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.884.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.936.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.177.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.368.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.339.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2910.
Општи утисак 4.1311.
Укупна просечна оцена: 4.22

Страна 3 од 3



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ИАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 55
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 73

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.711.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.491.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.232.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.193.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.124.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.275.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.076.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.217.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.158.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.179.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2510.
Општи утисак 4.1211.
Укупна просечна оцена: 4.25

Страна 1 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 220
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 276

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.391.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.191.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.122.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.083.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.074.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.035.

Обим и квалитет препоручене литературе 3.916.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.067.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.098.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.089.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.0510.
Општи утисак 4.0311.
Укупна просечна оцена: 4.09

Страна 2 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 03а - Развој пројекта, ИАСА-35070-04
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 4
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.753.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.754.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 5.005.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.006.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 5.007.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.008.
Општи утисак 5.009.
Укупна просечна оцена: 4.95

Страна 1 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у јесењем семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 03а - Развој пројекта, ОАСА-35070-04
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 16
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 17

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.931.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.861.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.852.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.713.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.864.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.865.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.716.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.927.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.798.
Општи утисак 4.719.
Укупна просечна оцена: 4.82

Страна 2 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ИАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 1
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 73

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 0.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 0.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 0.002.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 0.003.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 0.004.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 0.005.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 0.006.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 0.007.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 0.008.
Општи утисак 0.009.
Укупна просечна оцена:

Страна 1 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2017/18

школска година: 2017/18, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 32
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 276

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.321.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.101.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.192.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.253.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.254.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.285.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.196.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.227.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.228.
Општи утисак 4.289.
Укупна просечна оцена: 4.23

Страна 2 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Архитектонске конструкције 1, ИАСА-11040
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 25
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 98

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.951.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.251.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.212.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.263.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.814.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.226.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.057.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 3.958.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.429.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.4110.
Општи утисак 4.0511.
Укупна просечна оцена: 4.22

Страна 1 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 03а - Развој пројекта, ИАСА-35070-08
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 5.00

Страна 2 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Изборни предмет 3 - Архитектонске технологије - Обнова зграда у контексту
одрживе архитектуре, ИАСА-59050-01

Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 6

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 5.00

Страна 3 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Изборни предмет 3 - Архитектонске технологије - Обнова зграда у контексту
одрживе архитектуре, МАСА-23050-01

Студијски програм: модул Архитектонске технологије, модул Архитектонско конструктерство, модул
Архитектура, модул Урбанизам

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 18
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 20

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.711.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.531.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.592.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.533.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.474.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.535.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.476.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.597.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.598.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.659.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.4710.
Општи утисак 4.5911.
Укупна просечна оцена: 4.56

Страна 4 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Изборни предмет 6 - Обнова зграда у контексту одрживе архитектуре,
МАСИУ-23060-10

Студијски програм: Интегрални урбанизам

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 1
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 1

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 5.004.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 5.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 5.00

Страна 5 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Архитектонске конструкције 1, ОАСА-11040
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 89
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 345

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.431.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.171.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 3.952.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.974.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

3.965.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.076.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.097.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.158.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.219.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 3.9910.
Општи утисак 4.0511.
Укупна просечна оцена: 4.09

Страна 6 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 03а - Развој пројекта, ОАСА-35070-08
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 15
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 18

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.771.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.771.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.772.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.693.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.624.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.695.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.696.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.777.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.628.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.239.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2310.
Општи утисак 4.5411.
Укупна просечна оцена: 4.62

Страна 7 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ИАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 56
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 80

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.471.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.231.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.302.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.303.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.164.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.195.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.196.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.187.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.328.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.189.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2710.
Општи утисак 4.1711.
Укупна просечна оцена: 4.25

Страна 1 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Изборни предмет 2 - Архитектонске технологије - Еволуција градитељских
принципа у стамбеној архитектури Србије, ИАСА-48050-11

Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 5
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.751.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.752.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 5.003.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.754.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.756.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 5.007.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 5.009.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 5.0011.
Укупна просечна оцена: 4.92

Страна 2 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Изборни предмет 2 - Архитектонске технологије - Еволуција градитељских
принципа у стамбеној архитектури Србије, МАСА-12050-11

Студијски програм: модул Архитектонске технологије, модул Архитектонско конструктерство, модул
Архитектура, модул Урбанизам

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 16
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 16

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.731.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.872.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.933.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.934.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

5.005.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.876.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.937.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.008.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.939.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.0010.
Општи утисак 4.9311.
Укупна просечна оцена: 4.93

Страна 3 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Пројекат - Спортско рекреативни центар - на размеђи
природног и урбаног, МАСА-АТ12011-1802

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 14

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.461.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.381.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.152.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.083.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 3.924.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.155.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.006.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 3.857.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.238.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 3.839.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.1710.
Општи утисак 4.0811.
Укупна просечна оцена: 4.11

Страна 4 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Семинар 1 - У духу спорта и природе, МАСА-АТ12012-1802
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 14

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.461.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.231.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.382.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.463.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.384.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.315.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.236.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.237.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.468.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.389.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.3810.
Општи утисак 4.4611.
Укупна просечна оцена: 4.37

Страна 5 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Радионица - Building skins, МАСА-АТ12014-1802
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 14
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 14

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.451.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.451.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.362.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.363.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.364.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.455.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.366.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.367.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.458.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.369.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2710.
Општи утисак 4.4511.
Укупна просечна оцена: 4.39

Страна 6 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада наставника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 216
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 297

Тип наставе: предавања

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: предавања 4.391.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.171.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.172.
Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене предметом 4.203.
Подстицање студената на активности, критичко размишљање и креативност 4.154.
Предавања наставника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену
предметом

4.215.

Обим и квалитет препоручене литературе 4.096.
Наставник даје корисне информације за будући рад студената 4.267.
Наставник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.268.
Професионалност и етичност наставника у комуникацији са студентима 4.269.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.2610.
Општи утисак 4.2211.
Укупна просечна оцена: 4.22

Страна 7 од 7



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 03а - Развој пројекта, ИАСА-35070-08
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 2
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 5

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 5.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 5.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 5.002.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 5.003.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 5.004.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 5.005.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 5.006.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 5.007.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 5.008.
Општи утисак 5.009.
Укупна просечна оцена: 5.00

Страна 1 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у јесењем семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: зимски

Назив и шифра предмета: Студио 03а - Развој пројекта, ОАСА-35070-08
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 7
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 18

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.801.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.801.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.802.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.803.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.604.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.805.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.606.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.807.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.808.
Општи утисак 4.609.
Укупна просечна оцена: 4.74

Страна 2 од 2



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ИАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 1
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 80

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 1.001.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 1.001.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 1.002.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 1.003.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 1.004.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 1.005.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 1.006.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 1.007.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 1.008.
Општи утисак 1.009.
Укупна просечна оцена: 1.00

Страна 1 од 4



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Пројекат - Спортско рекреативни центар - на размеђи
природног и урбаног, МАСА-АТ12011-1802

Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 9
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 14

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.711.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.711.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.292.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.293.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.294.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.575.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.576.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.577.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.438.
Општи утисак 4.509.
Укупна просечна оцена: 4.49

Страна 2 од 4



датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Студио М02 АТ - Радионица - Building skins, МАСА-АТ12014-1802
Студијски програм:

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 8
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 14

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.501.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.331.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.332.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 4.333.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.334.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.335.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.336.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.507.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.338.
Општи утисак 4.509.
Укупна просечна оцена: 4.38
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датум штампања: 14.02.2020.Универзитет у Београду
Архитектонски факултет

Анкета о вредновању педагошког рада сарадника у пролећном семестру 2018/19

школска година: 2018/19, семестар: летњи

Назив и шифра предмета: Синтеза елемената и склопова - пројекат зидане зграде, ОАСА-12060
Студијски програм: Архитектура

Број студената који су учествовали у вредновању наставника на овом предмету: 23
Наставник чији се рад вреднује: Љиљана Ђукановић

Укупан број студената који имају обавезу да слушају наставу на овом предмету: 297

Тип наставе: вежбе

ТврдњаРБ Просечна
оцена

Да ли се настава редовно одржава: вежбе 4.261.а)
Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.111.б)
Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.052.
Подстицање студената на активност, критичко размишљање и креативност 3.953.
Вежбе сарадника помажу студенту да лакше савлада материју предвиђену предметом 4.214.
Сарадник даје корисне информације за будући рад студената 4.055.
Сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским коментарима 4.166.
Професионалност и етичност сарадника у комуникацији са студентима 4.117.
Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.118.
Општи утисак 4.059.
Укупна просечна оцена: 4.11
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