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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број:  
Датум:  

Београд 
 
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 
Универзитета у Београду – Архитектонског факултета 

 

Декан Архитектонског факултета,  проф. др Владан Ђокић, на основу иницијативе Департмана 
за урбанизам бр. 02‐495/2‐3 од 25.04.2020. године, упутио је 11.05.2020.године Изборном већу 
Факултета Предлог бр. 02‐8/1‐24 за: 

a. покретање поступка за избор наставника у звање ванредног професора, за ужу научну 
област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, на одређено време, са пуним радним 
временом, за временски период од пет година и 

b. именовање Комисије за припрему реферата, у саставу: 
- др  Владан  Ђокић,  редовни  професор  Универзитета  у  Београду  ‐  Архитектонског 

факултета ‐ председник Комисије, 
- др  Александра  Ступар,  ванредни  професор  Универзитета  у  Београду  ‐ 

Архитектонског факултета ‐ члан Комисије и  
- др  Дејан  Филиповић,  редовни  професор  Универзитета  у  Београду  –  Географског 

факултета, Одсек за просторно планирање ‐ члан Комисије. 

Изборно веће Универзитета у Београду – Архитектонског факултета  је,  у  складу са предлогом 
Декана Факултета, на седници одржаној 18.05.2020. године, донело Одлуку бр. 01‐511/2‐3.1. о 
расписивању  Конкурса  за  избор  наставника  у  звање  ванредног  професора,  за  ужу  научну 
област: Урбанизам, на Департману за урбанизам, на одређено време, за временски период од 
пет  година,  са  пуним  радним  временом  и  именовању  Комисије  за  припрему  реферата  о 
пријављеним кандидатима за избор наставника у  звање ванредног професора  за  ужу научну 
област: Урбанизам, на Департману за урбaнизам, у саставу: 

- др  Владан  Ђокић,  редовни  професор  Универзитета  у  Београду  ‐  Архитектонског 
факултета ‐ председник Комисије, 

- др  Александра  Ступар,  ванредни  професор  Универзитета  у  Београду  ‐ 
Архитектонског факултета ‐ члан Комисије и  

- др  Дејан  Филиповић,  редовни  професор  Универзитета  у  Београду  –  Географског 
факултета, Одсек за просторно планирање ‐ члан Комисије. 

Конкурс  је  објављен  у  недељном  листу Националне  службе  за  запошљавање  „Послови“  број 884 
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. 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. 201/18,207/19 и 2013/20), 
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 
поступку  стицања  звања  и  заснивања  радног  односа  наставника  Универзитета  у  Београду 
(„Гласник  УБ“,  бр.  200/17  и2010/19),  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).  
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Увидом у конкурсни материјал примљен од Опште службе Факултета, Комисија је утврдила да 
је на Конкурс благовремено приспела једна пријава: 

‐ кандидата  др  Јелене Живковић,  дипл.инж.арх.,  ванредног  професора  Универзитета  у 
Београду – Архитектонског факултета (бр. пријаве 02‐622/1 од 11.06.2020.). 

Након увида у материјал поднет у пријави, Комисија је констатовала да је кандидат поднео сву 
потребну документацију, дефинисану условима расписаног конкурса, и на основу ње подноси 
следећи: 

 
 

РЕФЕРАТ 
о пријављеном кандидату 

 
 

А. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

А.1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

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

Запослена  је  од  1994.године  на  Архитектонском  факултету  Универзитета  у  Београду  на 
Департману  за  урбанизам.  У  сарадничким  звањима  стручног  сарадника,  асистента 
приправника и асистента је, у периоду 1994 ‐2005.године, радила у извођењу наставе на више 
предмета  Катедре  за  урбанизам  и  просторно  планирање.  У  периоду  од  2005  –  2015.године 
запослена је у наставничком звању доцента у ужој области урбанизам и просторно планирање 
на Департману  за  урбанизам.  У наставничко  звање ванредни професор  за  ужу научну област 
урбанизам  изабрана  је  децембра  2015.године.  Реализује  наставу  на  основним  и  мастер 
студијама  као  руководилац  студија,  теоријских  и  изборних  предмета.  Ментор  је  бројних 
дипломских  и  мастер  радова  који  су  награђени  највишим  националним  и  међународним 
наградама.  Ko  –  руководилац  je  (са  З.Ђукановићем)  међународног  интердисциплинарног 
пројекта  унапређења  јавних  градских  простора  Public  Art  &  Public  Space,  чији  је  оснивач 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду.  

Поред  основног  ангажовања  у  раду  на  Архитектонском  факултету  Универзитета  у  Београду 
ради  као  гостујући  наставник  на  Грађевинско‐архитектонском факултету  у  Нишу  на  предмету 
„Пејзажна архитектура“ (2009‐10, 2016‐2020). Учесник је у међународној сарадњи Београдског 
са архитектонским факултетима Универзитета “La Sapienza“  и „Roma Tre“ у Риму.  

У  свом  научно‐истраживачком  раду  до  сада  је  остварила  укупно  97  научно  истраживачких 
резултата,  од  којих  је  27  у  периоду  после  избора  у  звање  ванредног  професора,  а  који  су 
детаљно  наведени  у  одговарајућем  делу  овог  Извештаја.  Учествовала  је  на  7  научно‐
истраживачких  пројеката  (3  национална  и  4  међународна)  и  била  руководилац  једног 
међународног пројекта и 2 национална подпројекта. Објавила је већи број научних и стручних 
радова  у монографијама  (22),  часописима  (12),  стручним публикацијама  (8)  и  зборницима  са 
конференција  (51).  Коаутор  је монографије Public art and Placemaking/Уметност и  креирање 
места:  студија  случаја  Градска  општина  Стари  град  (2008,  са  З.  Ђукановић),  практикума 
Теорија  урбаног  дизајна  (2015)  и  коуредник  публикација  Citta,  Fiumi, Margini  Fluviali  ‐  Roma 
Belgrado (2008, са З. Ђукановић, R. Cherubini)  и  Multitasking ‐ Public Space 4 Public Art (2008, са З. 
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Ђукановић,  А.  Бобић)  и  Вино‐град  (2015,  са  З.  Ђукановић),  које  се  користе  у  настави  на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Посебан допринос науци остварује и као 
рецензент  међународних  научних  пројеката  (1),  техничких  решења  и  студија  (2),  радова  у 
међународним  (3)  и  домаћим  (1)  научним  часописима,  као  и  монографија(3),  зборника(1)  и 
уџбеника (1). 

Стручни рад    у области  урбанистичког планирања  ,  Ј. Живковић остварује  као  члан ауторског 
тима на изради 31 усвојених просторних и урбанистичких планова свих нивоа. Као експерт за 
планирање и дизајн отворених и рекреативних простора са Архитектонског факултета, била је 
члан  Националног  експертског  тима  за  потписивање  Европске  конвенције  о  пределу  и 
учестовала  је  у  раду  на  изради  Стратегије  и  Просторног  плана  Републике  Србије.  У  области 
урбанистичког  пројектовања  ко‐аутор  је  пет  дела  а  учествовала  је  на  11  урбанистичко‐
архитектонских  конкурса.  Као  аутор  или  коаутор  излагала  је  радове  на  20  националних  и 
међународних  изложби  и  (ко)ауторски  приредила  10  изложби.  За  научни  и  стручни  рад  у 
областима урбанистичког планирања и пројектовања добила је 14 награда. Члан је струковних 
организација Удружења урбаниста Србије и Савеза архитеката Србије. Говори и пише енглески 
језик, а поседује основно знање француског, шпанског и немачког језика. 

А.2. ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА 

2015.  Диплома  Доктора  техничких  наука  уобласти  архитектуре  и  урбанизма  Универзитета  у 
Београду – Архитектонски факултет.  

 Докторска дисертација „Концепт интегрисане рекреације и могућности примене у условима 
развоја  градова  Србије”.  Одбрањена  пред  Комисијом:  проф.  др  Зоран  Никезић  (ментор) 
редовни  професор  Архитектонског  факултета  Универзитета  у  Београду,  проф.  др  Владан 
Ђокић,  редовни  професор Архитектонског факултета  Универзитета  у  Београду  и  проф.  др 
Сретен Вујовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

2000. Диплома Магистра техничких наука у области архитектуре и урбанизма‐ урбанизам и 

просторно планирање Универзитета у Београду – Архитектонски факултет.  

 Магистарска  теза  „Утицај  еколошких  захтева  на  обликовање  отворених  рекреативних 
простора  у  граду".  Одбрањена  пред    Комисијом:  проф.др  Петар  Бадовинац  (ментор), 
редовни  професор  Архитектонског  факултета  Универзитета  у  Београду;  проф.  др  Зоран 
Никезић, редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду, и проф. др 
Зорица  Петровић  редовни  професор  Факултета  за  физичку  културу  Универзитета  у 
Београду.  Магистарски  рад  је  награђен  2001.  године  Наградом  Привредне  коморе 
Београда. 

1993. Диплома Инжењера архитектуре године на Архитектонском факултету Универзитета у 

Београду године  

 Дипломски  рад  „Центар  слободног  времена  на  Кошутњаку“.  Ментор  проф.  др  Живана 
Веснић  Неђерал).  У  току  студија  је  била  стипендиста  Републичке  фондације  за  развој 
научног и уметничког подмлатка 1989 ‐1991. 

А.3. ЗАПОСЛЕЊЕ 

Кандидат др Јелена Живковић запослена је на Архитектонском факултету 26 година, од тога 11 
година у сaрадничким и 15 година у наставничким звањима  у оквиру Катедре за урбанизам и 
просторно планирање, односно касније Департмана за урбанизам и то: 

 2015  ‐  Ванредни  професор  на  Архитектонском  факултету  Универзитета  у  Београду  на 
Департману за урбанизам, избор у звање (1.12.2015.) 

 2009 ‐2015 ‐ Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману 
за урбанизам, други избор у звање (16.12.2009) 
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 2005 – 2009 ‐ Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману 
за урбанизам, први избор у звање (1.1.2005) 

 2000‐2005  ‐ Асистeнт нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa  у Бeoгрaд на Катедри за 
урбанизам и просторно планирање 

 1995‐2000 ‐ Асистeнт припрaвник нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa 
Катедри за урбанизам и просторно планирање, прeдмeт Урбaнe функциje ‐ РЕКРЕАЦИЈА. 

 1994  ‐1995  ‐  Стручни сaрaдник нa Aрхитeктoнскoм фaкултeту Унивeрзитeтa  у Бeoгрaду,  нa 
oдрeђeнo врeмe нa прeдмeтимa Катедре за урбанизам и просторно планирање; Прoгрaм зa 
зaпoшљaвaњe Тржиштa рaдa 

 1993‐1994‐  Хонорарно  радила  на  Архитектонском  факултету  у  својству  сарадника  на 
предметима Катедре за урбанизам и просторно планирање 

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

А.4. ПЕДАГОШКИ РАД И РЕЗУЛТАТИ  

А.4.1. Учешће и реализација наставе 

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

У звању доцента (2005‐2015.г)  Јелена Живковић је реализовала и руководила наставом на 18 
предмета  на  6  студијских  програма.  На  редовним  студијама  по  старом  наставном  програму, 
руководила  је  наставом  на  програму  "Урбане  функције  ‐  рекреација"  у  оквиру  предмета 
"Урбане функције" и учествовала у реализацији осталих програма у оквиру овог предмета. На 
последипломском  курсу  "Урбанистичко  планирање,  дизајн  и менаџмент“,  водила  је  изборни 
предмет "Еколошки урбани дизајн". После реформе наставе у складу са приницпима Болоњске 
конвенције  2005/2006.,  узима  учешће  у  раду  на  основним,  дипломским(мастер)  и 
специјалистичким студијама архитектуре и урбанизма.  

Основне академске студије архитектуре: 

 ОАСА  М_11.2  УРБАНЕ  ФУНКЦИЈЕ,  учесник  на  предмету  на  основним  академским  студијама  архитектуре  на 
трећој години студија, Наставници: проф.мр Рајко Корица, проф. Др Миодраг Ралевић, доц. мр Ксенија Лаловић, 
доц. мр Јелена Живковић, доц. Зоран Ђукановић (2005 ‐2014) 

 ОАСА_М18.  СТУДИО  ПРОЈЕКАТ  3  ‐  Урбанизам,  основне  акдемске  студије  архитектуре,  руководилац  студија 
(2005‐2015) 

 ОАСА_М19. СТУДИО ПРОЈЕКАТ 4 ‐ СИНТЕЗА, основне акдемске студије архитектуре, руководилац студија (2008‐
2013) 

 ОАСА  М17.1  УРБАНА  РЕКРЕАЦИЈА  1,  Изборни  предмет  на  основним  академским  студијама  архитектуре  на 
трећој години студија, руководилац предмета (2009‐2014) 

 ОАСА М17.1 УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА‐ PAPS, Изборни предмет на основним академским 
студијама архитектуре на трећој години студија, ко‐руководилац са  доц. З. Ђукановић (2006‐2014) 

Дипломске академске студије архитектуре 

 ДАСА М5.2.У МАСТЕР СТУДИО пројекат ‐ руководилац студија (2007) 

 ДАСА.М.1 изборни предмет "Уметност у јавним градским просторима"  2  (ко‐руководилац са  доц. З. Ђукановић 
(2006‐2014) 

 ДАСА  М9.У  МАСТЕР  ТЕЗА  И  ПРОЈЕКАТ,  ко‐руководилац  студија  са  доц    З.  Ђукановић  .  Од  2009    учесник  у 
Комисијама ( руководиоци: проф.  др Л. Ђокић, проф. Б. Петровић, проф. В.. Лојаница, проф. М. Тимотијевић, в. 
проф  М. Вујовић, доц. И. Рајковић, доц. Н. Фотирић) (2008 ‐2014) 
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 ДАСА М6.3.У СЕМИНАР 1: ПРОСТОРНИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ , руководилац предмета (2008‐2014) 

Мастер академске студије «Интегрални урбанизам» 

 MAСУ_М2.1  ‐ ТЕОРИЈА УРБАНОГ ДИЗАЈНА,   руководилац предмета,  трећи семестар мастер академских студија 
Интегрални урбанизам (2013 ‐2015) 

 MAСУ_М1.7‐  УМЕТНОСТ  У  ЈАВНИМ  ГРАДСКИМ  ПРОСТОРИМА‐  PAPS,  Изборни  предмет,  ко‐руководилац  са.  З. 
Ђукановић, први семестар мастер академских студија Интегрални урбанизам (2012‐2015) 

 MAСУ_М2.3 – ОДРЖИВИ УРБАНИ РАЗВОЈ, Мастер Интегрални урбанизам ,учесник у настави, руководилац проф. 
Милица Бајић Брковић/доц.мр Б. Митровић (2013‐2015) 

 МАСУ_М4.2. МАСТЕР ТЕЗА И ПРОЈЕКАТ, координатор , ментор и члан комисија (2014) 

Специјалистичке студије   

 ОДРЖИВИ УРБАНИ РАЗВОЈ, СС_Урбана обнова градова у новом миленијуму, руководилац проф. Милица Бајић 
Брковић на Специјалистичким студијама Урбана обнова: градови у новом миленијуму, учесник у настави (2009‐
2014) 

 СС_УРБАНА ОБНОВА ГРАДОВА У НОВОМ МИЛЕНИЈУМУ, члан менторске комисије (2009‐2014) 

У звању ванредног професора (2015‐2020) др Јелена Живковић руководи наставом на бројним 
предметима  у  склопу  новог  наставног  програма  (Основне,  Мастер  и  Интегрисане  студије  од 
2014/15 године,):  

Основне академске студије архитектуре: 

 ОАСА ‐23032‐УРБ‐ПРОЈЕКТОВАЊЕ‐1‐ ПОСЕБНЕ ТЕМЕ ОБЛИКОВАЊА ГРАДСКИХ ПРОСТОРА – рекреација Основне 
академске студије архитектуре , руководилац предмета (2015 ‐2020) 

 ОАСА_24072  Студио  02А  ‐  ОДРЖИВЕ  УРБАНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ,  руководилац  студија  (  руководилац  предмета 
К.Лаловић) (2015 ‐2020) 

Интегрисане академске студије архитектуре: 

 ИАСА‐23071‐СТУДИО‐01Б–УРБАНИСТИЧКО  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  СТ.  ЦЕЛИНА  –  Интегрисане  академске  студије 
архиктетуре, руководилац студ. целине (2015 ‐2020) 

 ИАСА‐23072‐  СТУДИО‐01Б–УРБАНИСТИЧКО  ПРОЈЕКТОВАЊЕ  СТ.  ЦЕЛИНА  ‐ПРОЈЕКАТ–  –  Интегрисане  академске 
студије архиктетуре, руководилац студија (2015 ‐2020) 

Мастер академске студије архитектуре: 

 МАСА‐У1101, У1102, У1103– СТУДИО, СЕМИНАР И РАДИОНИЦА – „Еколошки урбани дизајн“, Мастер академске 
студије архитектуре, руководилац (2014‐2020) 

 MAСA_12020‐06  ИАСА48020‐06    ‐ТЕОРИЈА  УРБАНОГ  ДИЗАЈНА,  Мастер  академске  студије  архитектуре, 
руководилац предмета, други семестар Мастер академске студије архитектуре (2014‐2020) 

 МАСА23040‐06  ИАСА59040‐06  –  УРБАНА  РЕКРЕАЦИЈА  ‐Мастер  академске  студије  архитектуре,  руководилац 
изборног предмета, трећи семестар Мастер академских студија архитектуре (2015 ‐2020) 

 МАСА_A24021,  МАСА_A24022,  МАСА_A24023  МАСТЕР  ТЕЗА  И  ПРОЈЕКАТ  И  МАСТЕР  ЗАВРШНИ  РАД,  члан 
менторске комисије (руководиоци: проф. Л. Ђокић, проф. Н.Шекуларац, в.проф. А. Рајчић) 

Мастер академске студије Интегрални урбанизам:  

 MAС ИУ 12020_ТЕОРИЈА УРБАНОГ ДИЗАЈНА – Мастер академске студије Интегрални урбанизам,   руководилац 
предмета (2015‐2020) 

 MAС  ИУ‐23050‐06–  УРБАНА  РЕКРЕАЦИЈА  ‐Мастер  академске  студије  архитектуре,  руководилац  изборног 
предмета, трећи семестар Мастер академских студија архитектуре (2015 ‐2020) 

 МАС  ИУ_24021_МАСТЕР  ТЕЗА,  ПРОЈЕКАТ  И  ЗАВРШНИ  РАД–  ментор  (2019)    и  члан  менторске  комисије 
(в.проф.А.Ђукић, в.проф. З. Ђукановић) 

У звању ванредног професора и доцента увела  је и креирала наставу на 6 нових обавезних и 
изборних  предмета. То су: Теорија урбаног дизајна, Уметност у јавним градским просторима‐ 
ПаПс 1и2 (коруководилац са З. Ђукановић), Урбана рекреација 1 и 2, Посебне теме обликовања 
градских простора – рекреација  , Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање ст. целина, Студио 
М01У‐  Еколошки  урбани  дизајн.  За  предмете  којима  руководи  Ј.  Живковић  у  континуитету 
самостално  и  у  коауторству  припрема  и  публикује  различита  наставна  средства  (практикуме, 
научно‐стручне  монографије,  збирке  текстова/ридере,  website)  и  тако  доприноси  квалитету 
одвијања наставе: 
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 Ђукановић  З.,  Живковић  Ј.,  Ђукић  А.  (2016)  Урбанистичко  пројектовање  стамбених  целина  ‐ 
Практикум, интерна дигитална публикација УБАФ.  

 Живковић Јелена (2016) Посебне теме обликовања градских простора – рекреација ‐  Практикум, 
интерна дигитална публикација УБАФ.  

 Живковић  Јелена  (2016)  Урбана  рекреација  ‐  Практикум  и  збирка  текстова,  интерна  дигитална 
публикација УБАФ. 

 Живковић,  Ј.  (2015)  Теорија  урбаног  дизајна  –  практикум,  Београд:  Архитектонски  факултет. 
Практикум  са  рецензијом  за  предмет  Теорија  урбаног  дизајна  на  Мастер  Архитектура  и  Мастер 
интегрални урбанизам. ISBN 978‐86‐7924‐148‐1. 

 Ђукановић,  З.,  Живковић,  Ј.,  (2008.)  Public  art  and  placemaking  /  Уметност  и  креирање  места: 
студија  случаја  Градска  општина  Стари  Град;    Архитектонски  факултет  Универзитета  у  Београду, 
Београд;  Монографија  (са  рецензијама)  за  рад  на  предмету  Уметност  у  јавним  градским 
просторима. ISBN 978‐86‐7924‐012‐5  

 Ђукановић З, Живковић Ј., Бобић А.,  (2008) Multitasking  ‐ Public Space 4 Public Art,  Градска општина 
Савски Венац;  Београд; Монографија/практикум  (са рецензијама)  за рад на предмету Уметност у 
јавним градским просторима. ISBN 978‐86‐87527‐00‐3 

 Ђукановић  З.,  Бобић  А.,  Живковић  Ј.  (2011)  Уметност  у  јавном  простору:  методолошки  оквир, 
контекст  и  институционализација.  у:    З.  Ђукановић  (ур.)  Уметност  у  јавном  простору:  експертска 
студија  просторне  провере  ужег  градског  језгра  Ужица  за  потребе  уметничке  продукције  у  јавном 
простору; Београд: Academica – академска група. ISBN 978‐86‐88835‐01‐5 

 Djukanovic    Z,  Roberto  A.  Cherubini,  Zivkovic  J.,  (2008)    Citta,Fiumi, Margini  Fluviali  ‐  Roma  Belgrado; 
Istituto  Italiano di Cultura Di Belgrado; Belgrade; 2008;   Монографија‐ практикум  ‐    средство за рад у 
настави  урбанистичког пројектовања на различитим нивоима наставе. ISBN 978‐86‐907929‐3‐1 . 

 Живковић,  Ј.  (2015)  РИДЕР  –    збирка  текстова  за Студио  Еколошки  урбани  дизајн  –  за  пројекат  и 
семинар, Мастер Архитектура, интерна дигитална публикација АФ 

 Живковић,  Ј.  (2012)  РИДЕР  –  збирка  текстова  за  предмет  Теорија  урбаног  дизајна,  Мастер 
Интегрални урбанизам, интерна дигитална публикација АФ 

 Живковић, Ј. (2010) Семинар Просторни и одрживи развој – скрипта, практикум и збирка текстова, 
Мастер Архитектура АФ 

 Website: Public Art & Public Space: www.publicart‐publicspace.org  (2015.‐...)    уредници: Ђукановић З., 
Живковић  Ј.,  Бобић  А.,  Беретић  Н.,  Јовановић  П..  Иинтернет  страница  научно‐истраживачког  и 
едукативног програма уметничког обликовања  јавних градских простора „Public Art & Public Space“ 
са Архитектонског Факултета Универзитета у Београду; СРЕДСТВО ЗА РАД У НАСТАВИ – представља 
методолошки  оквир,  базу  података  и  медиј  за  перманентно  публиковање  резултата  наставе  на 
предмету Уметност у јавним градским просторима ‐ Public Art & Public Space. 

А.4.2. Оцена педагошког рада у студентским анкетама 

Резултати студентских анкета током претходног изборног периода  (од 2015/16. до 2019/20.г.) 
на свим предметима на којима кандидат др Јелена Живковић учествује, показали су позитивну 
оцену  педагошког  рада.  Просечна  оцена  педагошког  рада  према  доступним,  релевантним 
студентским  анкетама  (више  од  30%  учешћа  студената1)  по  предметима  којима  руководи  на 
основним  и  мастер  студијама  је  веома  висока  4,72,  са  оценама  од  4,04  до  5,00  зависно  од 
године и предмета. 

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

валидна уколико је у анкетирању учествовало најмање 30% од укупног броја студената који су уписали тај предмет 
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ПРОСЕК: 4,72  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  просечно

СЦ Студио 01б – Урбанистичко 
пројектовање стамбених целина 
(ИАСА‐23071) 

/  4,27 

56/66 

4,64 

55/64 

4,52 

47/51 

4,83 

47/50 

4,56 

 

СЦ Студио 01б – Урбанистичко 
пројектовање стамбених целина – 
Пројекат (ИАСА‐23072‐01) 

4,48 

22/26 

4,46 

20/23 

4,67 

15/19 

4,84 

18/20 

4,88 

16/21 

4,67

СЦ Студио 01б – Урбанистичко 
пројектовање стамбених целина – 
Пројекат (ИАСА‐23072‐02) 

/  /  /  4,69 

14/15 

4,80 

16/17 

4,75

Посебне теме обликовања 
градских простора ( ОАСА‐ 23032) 

4,04 

199/231 

4,05 

219/226 

4,33 

221/229 

4,18 

201/208 

4,49 

208/210 

4,21 

СЦ Студио 02а‐Одрживе урбане 
заједнице (ОАСА‐24072‐5) 

4,70 

18/25 

4,81 

17/22 

4,74 

15/18 

/  /  4,75 

Студио М01_пројекат_Еколошки 
урбани дизајн 

(МАСА‐У11011‐01) 

4,84 

13/16 

4,89 

16/16 

5,00 

11/12 

4,88 

14/14 

4,81 

13/14 

4,89

Студио М01_семинар_Еколошки 
урбани дизајн (МАСА‐У11012‐01) 

4,80 

12/16 

4,89 

16/16 

4,99 

11/12 

4,90 

14/14 

4,77 

13/14 

4,87

Студио М01_радионица_Еколошки 
урбани дизајн (МАСА‐У11013‐01) 

4,58 

11/16 

4,95 

16/16 

5,00 

11/12 

4,90 

14/14 

4,70 

13/14 

4,83

Историја и теорија 2 – Теорија 
урбаног дизајна ( МАСА‐12020‐06) 

4,57 

18/21 

4,54 

27/33 

4,88 

26/26 

4,68 

24/24 

Текући 
семестар 

4,67 

Историја и теорија 2 – Теорија 
урбаног дизајна ( ИАСА‐12020‐06) 

/  /  5,00 

7/7 

4,90 

7/7 

Текући 
семестар 

4,95 

 

Теорија урбаног дизајна ( МАСИУ‐
12020) 

4,87 

23/30 

4,88 

27/33 

4,98 

14/22 

4,75 

20/25 

Текући 
семестар 

4,87

Изборни предмет 3 – Урбана 
рекреација (МАСА – 23040‐06) 

/  4,57 

12/31 

4,49 

20/27 

4,83 

23/26 

4,76 

24/26 

4,66

Изборни предмет 3 – Урбана 
рекреација (ИАСА– 23040‐06) 

/  /  /  5,00 

6/7 

4,80 

7/7 

4,9

Изборни предмет 3 – Урбана 
рекреација (МАСИУ‐23040‐06) 

/  /  4,94 

4/10 

5,00 

2/4 

5,00 

4/5 

4,98 

 

Мастер теза, пројекат и завршни 
рад (МАСИУ_24021, 24022, 24023) 

/  /  /  4,40 

7/7 

/  4,4

А.4.3.  Менторства  и  учешћа  у  комисијама  за  одбрану  завршних  радова  на  академским 
специјалистичким, мастер и докторским студијама 

Др  Јелена  Живковић  је  била  ментор  на  15  дипломских  радова  старог  програма,  20  мастер‐
дипломских радова Мастер  архитектура, 8 мастер‐дипломским радовима Мастер Интегрални 
урбанизам, и члан менторске комисије за израду преко 200 Мастер дипломских радова МАСА 
и МАСИУ. Била је члан комисије за одбрану 15 специјалистичких радова и  1 магистарског рада. 
Такође  је  била  члан  комисије  за  одбрану  2  домаће,  екстерни  евалуатор  1  међународне 
докторске дисертације и члан комисије за оцену научне заснованости теме 10 доктората.  

Дипломски и мастер радови којима  је била ментор, награђивани су највишим наградама као 
што  су:  Награда  Града  Београда  за  стваралаштво  младих  (2007),  Награда  за  дипломски  рад 
Привредне  коморе  (2006  и 2010),  Прва и друга  награда међународног  Урбанистичког  салона 
(2006, 2014, 2019), међународна Тримо награда (2010).   
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У звању ванредног професора (2015‐2019) 

 Ментор  7  мастер  радова  студијског  програма  Мастер  академских  студија  Интегрални  урбанизам 
школске  2018‐19.г.  (награда  на  28.  међународни  Салон  урбанизма;  2  рада  номинована  од  стране  АФ  за 
INSPIRELI AWARDS 2019) 

 Члан комисије за одбрану више од 50 мастер радова програма Мастер Архитектура (ментори: проф. 
др Лидија Ђокић,  в.  проф.  др Ненад Шекуларац,  в.  проф.  др  Александар  Рајачић)  и 8  мастер  теза 
студијског програма Мастер Интегрални урбанизам (ментор: в.проф.др Александра Ђукић, в.проф.др 
Зоран Ђукановић) на УБАФ. 

 Председник или  члан комисије за одбрану докторске дисертације: 

- "Aктивирaње  напуштених  индустриjских  објеката  у  градовима:  институционална  ограничења  у  Србиjи", 
кандидата  Јасне  Цизлер,  маст.инж.арх.,  одбрањене  24.  септембра  2016.године  на  Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду. Ментор: др Марија Маруна, в.проф.  

- „Одрживи модели организације  отворених простора  у  стамбеним подручјима ниске  спратности  ‐  велике 
густине“,  кандидата    Александра  Маринковић.  одбрањене  24.  децембра  2018.године  на  Грађевинско‐
архитектонском факултету Универзитета у Нишу. Ментор: Проф. др Љиљана Василевска 

 Екстерни евалуатор докторске дисертације 

- „Production of Space: Reproduction of Mining Landscape in Sardinia“ , Nađa Beretić. Dottorato in Architettura e 
Ambiente.  Dipartimento  di  Architettura,  Design  e  Urbanistica  in  Alghero.  Università  degli  Studi  di 
Sassari.Одбрањена 2.3.2018. Mentori: Arnaldo Bibo Cecchini,  Zoran Đukanović. 

 Члан комисије за оцену научне заснованости теме докторских дисертација: 

-  „Отворени  простори  као  чиниоци  квалитета  боравка  у  здравственим  комплексима“  кандидата  Јелене 
Марић, ментор проф.др Владан Ђокић. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет ( 2019) 

- „Пројектантски  модели  за  увећање  рекреативног  квалитета  напуштених  отворених  јавних 
простора“ кандидата Ане Зорић, ментор др Ана Никезић, в.проф. Универзитет у Београду – Архитектонски 
факултет ( 2019) 

- „Модел за евалуацију утицаја тржних центара на урбано окружење“ кандидата Марије Цветковић, ментор 
проф.др Владан Ђокић. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет ( 2018) 

-  „Модел зелене инфраструктуре у просторном и урбанистичком планирању Града Новог Сада“ кандидата 
Луке Бајића, ментор др Невена Васиљевић, в.проф. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ( 2017) 

- „Урбанистички модели примене интегрисаних приступа управљању кишним отицајем у функцији одрживе 
регенерације  и  планирања  подручја  вишепородичног  становања“  кандидата  Магдалене  Василевске.  
ментор Проф.др Петар Митковић, Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу (2018) 

-  „Плански оквир и смернице за развој малих градова у процесу демографског, просторног и функционалног 
опадања  ‐  пример  Региона  Јужне  и  Источне  Србије“,  кандидата  Милице  Љубеновић,  ментор  др  Ивана 
Богдановић‐Протић, Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу ( 2017) 

- „Дефинисање програмских и пројектних модела ревитализације руралних подручја  са посебним освртом 
на  климатске  промене  ‐  пример  Југоисточне  Србије“кандидата  Милице    Игић.  ментор  Проф.др  Петар 
Митковић, Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу (2017) 

-  „Креирање  планерског  модела  развоја  субрегиона  јужне  Србије  у  циљу  унапређења  процеса 
урбанизације,  са  освртом  на  потенцијале  обновљивих  извора  енергије“  .ментор.др  Милена  Динић‐
Бранковић, Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу (2017) 

- „Утицај промена физичке и функционалне структуре подручја вишеспратног становања на квалитет живота 
становника  у  условима  постсоцијалистичке  трансформације  на  примеру  града  Ниша“  кандидата  Јелене 
Ђурић, ментор Проф.др Петар Митковић, Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу (2016) 

-  „Туристичка  валоризација  као  плански  инструмент  ревитализације  културног  наслеђа  на  примеру 
средњовековних  тврђава  и  утврђених  градова  у  Србији“  кандидата  Николе  Лечића  .  Ментор:  Проф.  др 
Љиљана Василевска . Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу (2016)  

У звању доцента (2005 – 2015)   

 Ментор на 15 Дипломских радова  старог програма Архитектонског факултета УБ 

 Ментор  на  20    Мастер‐дипломских    радова  Мастер    архитектура  Архитектонског  факултета 
Универзитета у Београду  ‐ коментор са доц. Зораном Ђукановићем  

 Ментор на  1 мастер‐дипломском раду Мастер Интегрални урбанизам  АФ УБ  

 Члан менторске комисије на преко 150 Дипломских радова МАСА и МАСИУ 

 Члан комисије за одбрану  15 Специјалистичких радова  

 Члан комисије за одбрану  1 Магистарског рада на  ГФ Универзитету у Новом Саду 
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А.4.4. Награде и признања у својству ментора 

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

У звању ванредног професора (2015‐2019) 

 28. међународни Салон урбанизма у  Нишу  2019.  Мастер рад , Марина Георгијевић. Мастер академске студије 
Интегрални урбанизам – награда  

 Кандидати  за  Inspirelli  awards  са  АФ Мастер  рад  2019, Марина  Георгијевић  и  Ана  Додић. Мастер  академске 
студије Интегрални урбанизам   

У звању доцента (2005 – 2015) 

 2.  награда на 23. међународном Салону  урбанизма  у Београду  у  категорији  студентских радова  са  завршним 
Мастер  пројектима  ''Интегрални  урбани  пројекти  за  развој  центра  Крагујевца'' 13  студената МАС Интегрални 
урбанизам,  ментора  наставника  Департмана  за  урбанизам.  Рад  ''Имплементација  модела  унапређеног 
пословања за регенерацију централне  градске зоне Kрагујевца'',  студент Neway Abera, ментор доц. мр  Јелена 
Живковић  2014 

 Тримо награда ‐ Међународна награда за дипломски рад Анђелке Боровић и Милане Алексић "Урбанистичко 
архитектонско решење комплекса националне историје у подножју Калемегдана",  ко ментор са З. Ђукановић  
2010 

 Међународни  конкурс  “The  Self  Sufficient  City  ‐  Envisioning  the  habitat  of  the  future“  за  архитекте  и  студенте 
архитектуре,  IAAC  (Institute  for  Advanced  Architecture  of  Catalonia)    ‐  рад  студенткиња  Грујевски  Јоване, 
Делибашић Милице, Драшковић Наташе, Међо Зорице са предмета Студио пројекат 3 – урбанизам, ментор Ј. 
Живковић. Ушао у избор за изложбу и публикацију између 708 конкурсних радова из 116 земаља. 2010 

 Награда  Привредне  коморе  Београда  за  дипломски  рад  Анђелке  Боровић  и Милане  Алексић  "Урбанистичко 
архитектонско решење комплекса националне историје у подножју Калемегдана", ко‐ментор са З. Ђукановић . 
2010 

 Награда  Универзитета  у  Београду  за  најбољи  стручни  и  научно‐истраживачки  рад  студената  за  школску 
2006/2007  годину,  Студентски  рад  –  студија  „Јавна  уметност  и  креирање  места  –  Студија  случаја  –  Београд, 
Градска  Општина  Стари  Град“  који  је  на  Архитектонском  факултету  Универзитета  у  Београду  рађен  школске 
2006/2007  године  у  оквиру  изборног  предмета  „Уметност  у  јавним  градским  просторима  ‐ Public At & Public 
Space“ на првој години Мастер студија, један од руководилаца предмета и реализатора наставе 2008 

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

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

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

 1.  Награда  на  међународном  студентском  конкурсу  Енергетски  примерена  архитектура  и  урбанизам, 
Архитектуријада Будва, Ана Митић – рад на предмету Урбане функције Рекреација. 2005 

У сарадничким звањима 

 1.  награда,  Јавни  отворени  конкурс  за  урбанистичко  –  архитектонско  решење  дела  Блока  20  у  просторној 
целини „Сењак“ у Београду, Ментор ауторског рада под шифром „66613“: Ксенија Лаловић, Јелена Живковић, 
Зоран  Ђукановић  и  други,  Обрађивач:  Архитектонски  факултет  Универзитета  у  Београду,  „Public  Art &  Public 
space“, 2004. 

 2.  награда,  Јавни  отворени  конкурс  за  урбанистичко  –  архитектонско  решење  дела  Блока  20  у  просторној 
целини „Сењак“ у Београду, Ментор ауторског рада под шифром „18784“: Ксенија Лаловић, Јелена Живковић, 
Зоран  Ђукановић  и  други,  Обрађивач:  Архитектонски  факултет  Универзитета  у  Београду,  „Public  Art &  Public 
space“, 2004. 

 1. Награда  у  категорији  студентских радова на 12.  Салону    Урбанизма,  студенти:  Лалицки Урош,  Клем Ивона,  
Костуранов Борис, Љубић Иван, , Метнорски тим:  Бадовинац П., Ралевић, М. , Корица р., Ђукић А., Живковић Ј. , 
Лаловић К. Батало Ј., Петровић С. 2003 

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

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

 1.  награда  у  категорији  студентских  радова  на  7.  Салону    Урбанизма  у  Нишу,  студент:  Сава  Атанацковић, 
Метнорски тим: Веснић Неђерал Ж., Љубичић З., Мујићчић В. , Живковић Ј. 1998 
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А.4.5. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената 

У оквиру проширених наставних активности Ј.Живковић је организовала 10 тематских изложби  
и  презентовала  студентске  радове  на  укупно  32  јавне  изложбе  на  националном  и 
међународном  нивоу.  Такође  је  учествовала  као  предавач,  критичар  и  ментор  на  14 
међународних  и  националних  радионица.  Посебан  допринос  ваннаставним  активностима 
студената  кандидаткиња    остварује  педагошким  радом  кроз  програм    Public Art  Public  Space  
којим ко‐руководи  већ 17 година. 

а) Изложбе  и презентације студентских радова 

У звању ванредног професора (2015‐2019) 

 Ауторска изложба „45 Unblocked“ наставника УБ‐Архитектонског факултета (Н Ћуковић‐Игњатовић, Ј. Живковић, 
Љ.Ђукановић,  К.Лаловић,  В.  Миленковић,  М.  Младеновић)  у  Галерији  Блок,  Нови  Београд.  На  изложби  су 
презентовани  предмети  са  основних  и  мастер  студија  УБАФ  којима  аутори  руководе  и  студентски  радови 
реализовани у току 2015/16. i 2016/17.г са заједничком темом регенерације Савских блокова.(2017) 

 28. међународни Салон урбанизма у   Нишу, 2019. Мастер рад на програму МАСИУ „Идентитет малих градова 
Србије:  Планирање  и  уређивање  простора  у  функцији  развоја  руралног  туризма  у  селу  Браљина“.Студент: 
Марина Георгијевић. Једнаковредна НАГРАДА.  

 „Отворени студио архитектуре ОСА: Промоција номинованих дипломских радова“   19.10.2019. Културни центар 
Београда,  Галерија ARTGET.  Радови  студената МАСИУ   Марине  Георгијевић и Ана Додић номиновани испред 
УБФА за  INSPIRELI AWARDS 2019 – urban design. 

 Изложба  студентских  радова  поводом  обележавања  Светског  дана  градова  (World  Cities  Day)  2018,  ‐  под 
називом  „Одрживи,  резилијентни,  инклузивни и  безбедни  градови“.  Универзитет  у  Београду  ‐  Архитектонски 
факултет, Београд, октобар 2018. Радови са предмета М01Устудио‐ „Еколошки урбани дизајн“(1.и 2.) и изборног 
предмета“ Урбана рекреација“(3.) ‐Студенти: 1‐ Милица Павић, 2‐ Ана Милетић, 3‐ Маријана Милановић, Јелена 
Ђуровић, Страхиња Петровић, Нађа Павловић 

 октобар  2019  ‐  Изложба  студентских  радова  поводом  обележавања  Светског  дана  градова  (World Cities Day) 
2018 под називом „Одрживи, резилијентни, инклузивни и безбедни градови“ у оквиру Green Design Biennale‐а, 
Хрватски дом Стјепан Косача, Мостар, Босна и Херцеговина; 

 април 2019 ‐ Изложба студентских радова поводом обележавања Светског дана градова (World Cities Day) 2018 
под називом „Одрживи, резилијентни, инклузивни и безбедни градови“, Народно позориште Мостар, Мостар, 
Босна и Херцеговина; 

 фебруар 2019  ‐  Изложба  студентских  радова  поводом обележавања  Светског  дана  градова  (World Cities Day) 
2018  под  називом  „Одрживи,  резилијентни,  инклузивни  и  безбедни  градови“,  Факултет  техничких  наука, 
Департман за архитектуру и урбанизам, Нови Сад; 

 27.  међународни  Салон  урбанизма  у    Руми  2018.  Рад  са  изборног  предмета  „Пејзажна  архитектура“  на 
Интегрисаним  студијама архитектуре  ГАФ Ниш.  Рад  студената:  Јован Миленковић, Милан  Јовановић, Милица 
Јеличић, Урош Јанковић. Ментори: проф‐П. Митковић, др Јелена Живковић, в.проф, Магдалена Василевска диа, 
Михаило Митковић диа 

 26.  међународни  Салон  урбанизма  у    Нишу  2017.  Рад  са  изборног  предмета  „Пејзажна  архитектура“  на 
Интегрисаним  студијама  архитектуре  ГАФ  Ниш.  Рад  студената:  Јована  Михајловић,  Андријана  Митровић, 
Андрија Мирковић,  рад на предмету Пејзажна архитектура,  ГАФ Ниш, ментори:  проф‐П. Митковић,  др  Јелена 
Живковић, в.проф, Јелена Ђекић диа, Михаило Митковић диа. 

 25.  међународни  Салон  урбанизма  у    Сремској  Митровици  2016..  Рад  са  изборног  предмета  „Урбана 
рекреација“ на УБАФ Мастер студијама архитектуре. Рад студенткиња:  Василев Маја и Угриновић Александра. 

У звању доцента (2005 – 2015) 

 23. међународни Салон урбанизма у Београду, изложена су 2 а награђен 1 рад. 2014 
- А) Мастер пројекти ''Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца'' МАС Интегрални урбанизам, 

ментори  са Департмана за урбанизам (студент Neway Abera, ментор доц. мр Јелена Живковић) 2. награда у 
категорији студентских радова 

- Б) Рад са предмета Студио пројекат 3  основних студија АФ. Рад студенткиња: Јелене Илић, Невене Грујић, 
Катарине Томић 

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

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

 Миксер фестивал ‐ Презентација студентских радова са изборног предмета „Урбана рекреација“ ОАСА АФ. 2013 
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 “The  Self  Sufficient City  ‐  Envisioning  the habitat of  the  future“   Међународни  конкурс  за  архитекте  и  студенте 
архитектуре,  IAAC  (Institute  for  Advanced  Architecture  of  Catalonia)    ‐  рад  студенткиња  Грујевски  Јоване, 
Делибашић Милице, Драшковић Наташе, Међо Зорице са предмета Студио пројекат 3 – урбанизам , ментор Ј. 
Живковић. Ушао у ужи избор за изложбу и публикацију између 708 конкурсних радова из 116 земаља.2010 

 Индустријски комплекс у Пироту, изложба студентских радова на предмету Студио пројекат 4 ‐ синтеза, Градска 
галерија у Пироту, 2009,  Менторски тим: Кс. Лаловић, П. Арсић, М. Маруна, Је. Живковић 2009 

 У звању доцента –први изборни период 

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

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

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

 Уметност у јавним градским просторима , у оквиру манифестације Дани Дунава, 2008 

 PLACEMAKING ‐ public art, јавна уметност и креирање места, истраживање потенцијала јавних простора општине 
Стари град за public art, изложба студентских радова у кући Ђуре Јакшића, коментор и члан тима руководилаца, 
пројекат ПАПС Архитектонског факултета Универзитета у Београду 2008 

 Уметност у јавним градским просторима , Изложба у оквиру манифестације Дани Дунава, 2007 

 15. међународн и Салон  урбанизма у Новом Саду ,  дипломски рад Невене Васић "Еколошко насеље Каловита", 
ментор, 1. награда у категорији студентских радова на 

 Уметност у јавним градским просторима, изожба у оквиру манифестације  Дани Дунава, 2005 

 Енергетски  примерена  архитектура  и  урбанизам,  Архитектуријада,    Будва,  1.  награда  на  међународном 
студентском конкурсу, рад на премету Урбане функције – рекреација , студент:  Ана Митић,  2005 

У сарадничким звањима (1996‐2004) 

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

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

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

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

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

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

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

 "Рeкрeaциja нa Чукaрици"  ,  Гaлeриja 73, Бeoгрaд, излoжбa рaдoвa  студeнaтa 3  гoдинe  студиja AФ сa прeдмeтa 
Урбaнe  функциje‐рeкрeaциja,  Аутор  излoжбe  студeнтских  рaдoвa  и  члaн  мeнтoрскoг  тимa,  Aрхитeктoнски 
фaкултeт и Oпштинa Чукaрицa, Бeoгрaд, 1996 

б) Студентске радионице  

У звању ванредног професора (2015‐2019) 

 Критичар на радионици “Unforeseen  Impulses of Modernism: The Case of New Belgrade Blocks”(19‐29. новембар 
2018)  у  оквиру  сарадње  Архитектонског  факултета  у  Београду  са HS OWL: Detmold  School of Architecture  and 
Interior  Architecture  (Hochschule  OWL  –  Detmolder  Schule  für  Architektur  und  Innenarchitektur,  Немачка)  и 
Универзитетом у Антверпену  (University of Antwerp, Белгија), уз подршку пројекта Reuse of Modernist Buildings 
(RMB), DOCOMOMO Germany и Ерасмус +, поводом DOCOMOMO Germany + RMB  конференције  (Берлин, март 
2019).   

У звању доцента (2005 – 2015) 

 Радионица: Стратегија интегралног развоја централне градске зоне Крагујевца, GIZ, Beograd 2014 
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 Радионица: Use‐Re‐Use: New Belgrade, у оквиру Бијенала у Венецији, под руководством  Н.Ћуковић Игњатовић и 
Д. Игњатовић. Презентација студентских радова  предмета Урбана рекреација у оквиру радионице. 2014 

 Радионица Дом културе у Панчеву, предавање и менторски рад у оквиру радионице, 2006 

 Радионица  и  изложба,  Енергетски  примерена  архитектура  и  урбанизам,  Архитектуријада  2005,  Будва, 
менторски рад и предавање у оквиру радионице, 1. награда ‐ Ана Митић, ментор награђеног рада, 2005 

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

У сарадничким звањима 

 “Београдски  Карневал  Бродова”,  Кoaутoр  излoжбe  студентских    радова  и  члaн  мeнтoрскoг  тимa 
интердисциплинарних тимова студената са Архитектонског и Шумарсрког Факултета и Универзитета Уметности 
у Београду , PAPS – Public art and public space, Архитектонски Факултет Универзитета у Београду, 2004 

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

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

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

 ГРAДСКA ПOЗOРНИЦA  У СOКOБAЊИ,  Студeнски кoнкурс, мeнтoрски рaд сa  студeнтимa 3  гoдинe  студиja,  члaн 
жириja 1998 

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

В) Руковођење програмом ван наставне едукације   

Педагошки рад у оквиру ван‐наставних активности кандидаткиња  остварује   ко‐руковођењем 
(са  З.Ђукановићем)    пројектом  Public  Art  Public  Space  већ  17  година.  Програм  је  основан  на 
Архитектонском  факултету  и  заснива  се  на  оригиналној  методологији  едукације  која 
обједињује  рад  студената  Архтектонског  и  осталих  факултета  у  Београду,  међународног 
менторског  тима  и  локалне  заједнице  и  институција  у  области  обликовања  и  активирања 
јавних градских простора. У оквиру програма су публиковане бројне монографије и радови,  и 
организоване  бројне  радионице,  годишњи  пројекти  реализованих  интервенција  у  јавним 
просторима,   предавања еминентних стучњака, као и међународна конференција „Design and 
the City“ 2008.  године. Програм  је  вишеструко награђиван на Урбанистичком салону,  имао  је 
посебну презентацију и изложбу у оквиру Салона архитектуре 2004.године, а представљен је и 
у оквиру Европске дигиталне архиве  јавних простора ‐ European Archive of Urban Public Space. 
Формиран  је  и  веб  сајт  који  има  за  циљ ширење  знања и  искустава  у  домену  обликовања и 
активирања  јавних  градских  простора  путем  разлчитих  форми  јавне  уметности  као  и 
афирмацију резултата наставног и ван‐наставног рада са студентима. 

А.4.6.  Радно  ангажовање  у  настави  или  комисијама  на  другим  високошколским  или 
научноистраживачким установама у земљи или иностранству; 

Поред  рада  на  Универзитету  у  Београду  ‐  Архитектонском  факултету  Ј.Живковић  је  радно 
ангажована у настави на Грађевинско‐ архитектонском факултету Универзитета у Нишу  (2016‐
2020, 2009‐10)  на  различитим  нивоима  наставе: Мастер  и  Интегрисане  студије  архитектуре  ‐ 
предмет:  Пејзажна  архитектура;  Докторске  студије  –  предмет:  Процес  урбанистичког 
пројектовања и ревитализације. 

А.4.7. Учешће у програмима размене наставника и студената; 

У  току  свог  педагошког  рада  Ј.Живковић  је  учествовала  на  неколико  програма  размене 
наставника и студената. На факултету“Ludovico Quaroni” је 2010. године учествовала у настави и 
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стручно се усавршавала као носилац Basileus стипендије за наставно особље у оквиру пројекта 
"Erasmus Mundus  External  Cooperation Window  Project  Basileus".  У  оквиру  програма  размене 
наставника  „Erasmus  +/KA1  Higher  Education”  staff  mobility  grant  2016.  године    учествује  у 
настави  на  докторским,  мастер  и  основним  студијама  на  Universita  degli  Studi  Roma  Tre, 
Dipartimento  di Architettura.  Поред  тога,  учествује  у  бројним  другим  облицима  међународне 
сарадње УБФА кроз организацију посебних облика наставе, изложби и предавања и учешћа на 
радионицама и семинара за унапређење наставничиких компетенција.  

У звању ванредног професора (2015‐2019) 

 Учешће  у  програму размене наставника  „Erasmus +/KA1 Higher Education”  staff mobility grant 2016  .  Учешће  у 
настави  на  докторским,  мастер  и  основним  студијама  на    Universita  degli  Studi  Roma  Tre,  Dipartimento  di 
Architettura. Предавања и рад у студију (2016) . 

 Сарадња  у  истраживању  за  потребе  израде  докторске  дисертације  студента  Anicе  Dragutinović  (University  of 
Antwerp, Belgium  / OWL UAS, Germany)  у  оквиру  предмета    Студио М01 _  Еколошки  урбани  дизајн.   Erasmus 
+/Reuse of Modernist Buildings (RMB) (2018). 

 Учешће  студената  на  „Erasmus+“  програму  на  предметима  Мастер  академских  студија  архитектуре  којима 
руководи  ‐  Студио  М01  _  Еколошки  урбани  дизајн  (Beratoglu  Hilal)  (2019)  и  Историја  и  теорија  2  _Теорија 
урбаног дизајна (Apolline Phan, Louise Braun)(2016). 

 Организација  и  реализација  радионице  на  Студио  М01  _  Еколошки  урбани  дизајн  у  оквиру  међународног 
пројекта  „Learning  Economies.  Modelling  Community‐Led  Local  Development  for  the  Sustainable  Economic 
Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“ билатералне сарадње Италије и Србије. (2018).  

 Реализација  радионице  на  Студио  М01  _  Еколошки  урбани  дизајн      у  оквиру  сарадње  са  Архитектонским 
факултетом  са  Политехнике  из  Познања  (Wydział  Architektury  Politechniki  Poznańskiej)  (2018).  Руководилац 
сарадње др. Будимир Судимац.  

 Организација предавања „Unfolding Urban Heritage Conservation As Community‐Led Local Development“ dr Elene 
Battaglini,  за  студенте    мастер  програма  Aрхитектонског  факултета  (МАСА  и МАСИУ)  у  оквиру  међународног 
пројекта  „Learning  Economies.  Modelling  Community‐Led  Local  Development  for  the  Sustainable  Economic 
Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“ билатералне сарадње Италије и Србије. (2018).   

 Oрганизација  предавања  „Healthy  cities“  dr.  Francesca  Giofre  sa  University  "La  Sapienza"  Rome,  на  предмету 
Студио‐ Одрживе урбане заједнице, у оквиру  „Erasmus +/KA1 Higher Education (2017). 

 Предавање  „Belgrade's  riverfronts“  за  студенте  докторских  студија  факултета  University  "La  Sapienza"  Rome, 
ментор Roberto Cherubini, руководилац сарадње др. Зоран Ђукановић(2019). 

 Учешће на радионици “Design Studio Teaching Practice” у оквиру припреме за RIBA akreditaciju  ‐ prof Ashraf M. 
Salama,  Strathclyde Univerziteta u Glazgovu,  7.11.2019.  у  оквиру  програма KA107,  ERASMUS+ Research Mobility: 
University of Strathclyde, Glasgow and University of Belgrade, Serbia 

 Учешће на  семинару/радионици  “Education  in architecture and urban design”  у  оквиру међународног  пројекта 
KLABS, prof Ashraf M. Salama, Strathclyde Univerziteta u Glazgovu, 1.12.2017 

 Учешће  на  панел  дискусији    у  оквиру  радионице  „Smart  and  Creative  Cities  for  Knowledge‐based  Societies“, 
November 5‐9th 2015,  у оквиру међународног пројекта „Smart and Creative Cities  forKnowledge‐Based Societies“ 
(Scientific  Co‐operation  between  Eastern  Europe  and  Switzerland‐SCOPES,IZ73Z0_152599,Swiss  NationalScience 
Foundation).  

У звању доцента (2005 – 2015) 

 Basileus scholarship за наставно особље у оквиру "Erasmus Mundus External Cooperation Window Project Basileus" 
2010.  Учешће  у  настави  на  Мастер  пројекту  и  Дипломским  радовима  на  Faculty  of  Architecture  “Ludovico 
Quaroni”  ‐ University  "La  Sapienza"  Rome,  Развој  међународне  сарадње,  изложба  радова  (host  prof.    Roberto 
Cherubini). 

 Предавање    и  радионица  „Recreation  in  Belgrade“    за  наставнике  и  студенте  Vienna  Technical  University  ‐  
Depatment of Ladscape Architecture . 2005 

А.4.8. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

Јелена  Живковић  је  била  учесник  у  међународној  сарадњи  београдског  са  архитектонским 
факултетом “Ludovico Quaroni” Универзитета „La Sapienza“ у Риму (руководилац сарадње Зоран 
Ђукановић).  Kао  руководилац  студија  и  ко‐ментор  учествовала  на  реализацији  заједничке 
наставе мастер  пројекта М5  Архитектонског  факултета  у  Београду  и    дипломских  радова    на 
Faculty of Architecture “Ludovico Quaroni”  ‐ University  "La Sapienza" Rome 2007‐2008.  године.  У 
оквиру ове сарадње су реализоване   изложбе у Риму и   Београду као и стручне монографија 
„Citta,Fiumi, Margini Fluviali‐Roma Belgrado“, издавач Италијански институт за културу, Београд. 



 

   

14

А.4.9. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству 

У звању ванредног професора (2015‐2019) 

 Предавање по позиву „NEW BELGRADE the  largest  large housing estate on Balkan:origin and current challenges“ у 
оквиру међународног DAAD пројекта “Resource Efficient Planning in the Urban Societal Context of Nis“. одржaно на 
Грађевинско‐архитектонском факултету у Нишу 12.11. 2019.  

 Предавање по позиву  “Waterfront Regeneration in Belgrade: Whose City?“ на докторским студијама (Dottorato di 
Ricerca  Paesaggi  della  citta  contemporanea.  Politiche,tecniche  e  studi  visuali)  на   Universita  degli  Studi Roma  Tre, 
Dipartimento di Architettura, 29.11.2016. Conferenza di Jelena Živkovic _ Architettura – UniRoma3.html 

 Предавање по позиву „The City and The Rivers: love, oblivion, fear“ на Мастер студијама на  Universita degli Studi 
Roma Tre, Dipartimento di Architettura, 30.11.2016 . Conferenza di Jelena Živkovic _ Architettura – UniRoma3.html 

 Предавање по позиву   „Урбана рекреација:  појам,  простори и  улога  у развоју  градова на Одсеку  за Пејзажну 
архитектуру Шумарског факутлета Универзитета у Београду, Предмет: Планирање и уређивање предела (2019) 

У звању доцента (2005 – 2015) 

 Предавање и радионица ‐ Vienna Technical University ‐  Depatment of Ladscape Architecture (2005) 

А.4.10. Наставне активности које не носе еспб бодове  (перманентно образовање,  курсеви у 
организацији професионалних удружења и институција или сл.) 

Предавања 

 Предавање    „Просторне мере и  концепти  за  смањење негативних и  увећање позитивних  утицаја  на животну 
средину  у  градовима:  подршка  изради  Стратешке  процене  утицаја  на животну  средину“  ,  одржано  у  оквиру 
стручног  скупа:  Примена  закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину,  Инжењерска  комора, 
Београд 1.‐2. decembar 2005. godine u Beogradu, http://www.ingkomora.rs/vesti/?id=25‐11‐2005‐001 

 Предавање  по  позиву  «Власинско  језеро  са  приобаљем:  Потенцијали  и  ограничења  за  развој  туризма  и 
рекреације, Научно‐стручни скуп: Еколошки урбани модели Власина 2007,  Општина Сурдулица, 2007 

Организација радионица и округлих столова са националним и локалним стејкхолдерима   

 „Local territorial needs identification” (у оквиру пројекта „LEARNING ECONOMIES“) Belgrade 26.05.2016 

 „Perception  and  Values    of  Local  Resources  in  Zlatibor  and  Eastern  Serbia  (Negotin)  regions“,  (у  оквиру  пројекта 
„LEARNING ECONOMIES“), Belgrade 8‐9th June 2017  

А.4.11. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа 
или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству; 

Осим  рада  у  настави,  Ј.Живковић  је  активно  укључена  у  бројне  активности  Архитектонског 
факултета. Била  је члан Савета факултета и руководилац Већа основних студија, а тренутно  је 
координатор  студијске  целине  Урбанистичко  пројектовање  стамбених  целина  и  представник 
Модула  Урбанизам  на  Мастер  архитектура.  Учествује  у  раду  бројних  факултетских  и 
департманских  комисија  и  радних  група  а  допринос  академској  и  широј  заједници  даје  и 
учешћем у комисијама за изборе у научна (2) наставничка (3) и сарадничка (6) звања. 

Комисије и радне групе на Архитектонском факултету: 

 Члан  Комисије  за  обезбеђење  и  унапређење  квалитета  Универзитета  у  Београду‐Архитектонског  факултета,  
2018 ‐ 

 Члан Комисије за пријемни испит на Мастер архитектура, 2018 ‐ 

 Члан Комисије за наставу АФ,  2016‐2018 

 Члан Комисије за студентска питања 2007‐2019 

 Руководилац/Координатор студијске целине   Урбанистичко пројектовање стамбених целина Студио 01б _IASA 
23072  2018 ‐ 

 Координатор Модула Урбанизам Мастер архиектура 2015 –  

 Члан радне групе АФ за разматрање критеријума за упис, представник ДУ, 2016 

 Координатор рада на Мастер пројекту Мастер Интегрални урбанизам 2014 

 Комисија за Пријемни испит  Мастер Интегрални урбанизам 2014 

 Координатор рада у настави на Департману за урбанизам 2012 ‐ 2014 

 Руководилац Већа основних студија Архитектонског факултета Унивезитета у Београду , 2009 – 2010 

 Комисија за студентска питања, члан комисије 2007 ‐2019 

 Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета високог образовања на Факултету 2010‐2012 

 Члан Савета Аритектонског факултета Унивезитета у Београду, 2007 ‐ 2009 

 Комисија за пријеми испит Aрхитектонског факултета у Београду, члан комисије 2005 ‐ 2009 
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 Реформа  наставе  Архитектонског  факултета  према  Болоњској  декларацији,  члан  Комисије    за  наставу, 
представник Катедре за урбанизам и просторно планирање, 2003 ‐ 2005 

 Комисија за нормативну делатност, члан комисије,  2003 ‐ 2006 

Избори у наставна и сарадничка звања:  

 Члан Комисије за избор у звање доцента на Одсеку за Пејзажну архитектуру Шумарског факутлета Универзитета 
у Београду – Милена Вукмировић (2017)  

 Члан комисије за избор у звање доцента на одсеку Архитектура Грађевинског факултета Универзитета у Нишу – 
Ивана Богдановић Протић (2017) 

 Члан комисије за избор у звање доцента на одсеку Архитектура Грађевинског факултета Универзитета у Нишу – 
Милена Динић (2016) 

 Председник  комисије  за  припрему  Извештаја  за  избор  2  сарадника  у  звање  асистента  на  Департману  за 
урбанизам Архитектонског факултета у Београду (2016)  

 Члан  комисије  за  припрему  Извештаја  избор  2  сарадника  у  звање  асистента  на  Департману  за  урбанизам 
Архитектонског факултета у Београду (2017)  

 Члан  више  комисија  за  припрему  Извештаја  за  продужење  изборног  периода  асистената  на  Департману  за 
урбанизам УБАФ ‐ Марија Цветковић, Јелена Марић, Предраг Јовановић (2017, 2018) 

 Члан комисије за избор у звање асистента на одсеку Архитектура Грађевинског факултета Универзитета у Нишу 
– Јелена Ђурић (2017) 

 Члан комисије за избор у звање асистента на одсеку Архитектура Грађевинског факултета Универзитета у Нишу 
– Магдалена Василевска(2017) 

 Члан комисије за избор у звање асистента на одсеку Архитектура Грађевинског факултета Универзитета у Нишу 
–  Милица Игић и Михајло Митковић (2016) 

 Члан  комисије  за  избор  у  звање  асистента  на  Одсеку  за  Пејзажну  архитектуру  Шумарског  факутлета 
Универзитета у Београду – Александар Бобић (2008) 

Избори у научна звања 

 Члан комисије за избор у звање Вишег научног сарадника – Марина Ненковић Ризнић (2018) 

 Члан комисије за избор у звање Научног сарадника ‐ др Ана Перић на Универзитету у Београду Архитектонски 
факултет (2016) 

А.4.12.  Руковођење  активностима  од  значаја  за  развој  и  углед  факултета,  односно 
универзитета 

У току академске каријере Ј.Живковић  је учествовала и руководила бројним активностима од 
значаја  за  развој  и  углед  Архитектонског  факултета  и  универзитета.  Као  представник 
Архитектонског факултета у Београду и експерт у домену планирања отворених и рекреативних 
простора,  била  је  члан  Националног  експертског  тима  за  припрему  потписивања  Европске 
конвенције о пределима и учествовала у изради највишег националног планског документа – 
Стратегије,  а  потом  и  Просторног  плана  Републике  Србије.  Као  признати  експерт  у  домену 
планирања и дизајна јавних градских простора представљала је  (са А. Тилингер) Србију и град 
Београд  на  Међународном  форуму  „Transatlantic  Cities  Forum  on  Waterfront  Development“ 
(Ђенова, Италија, 2010.) у организацији German Marshal Fund‐а. 

У периоду после избора узвање ванредног професора Ј.Живковић је била: 

 Ко‐руководилац  пројекта    (од  стране  УБ‐  Архитектонског  факултета  као  водећег  партнера)  и  српски  научник 
одговоран  за  сарадњу  на  међународном  научном  пројекту  билатералне  сарадње  Италије  и  Србије  „Learning 
Economies. Modelling Community‐Led  Local Development  for  the Sustainable Economic Trajectories  оf  the Negotin 
аnd Zlatibor Regions“ (2016 – 2018). 

 Ко  ‐руководилац  (са  др  З.  Ђукаровићем)  међународног  интердисциплинарног  програма  уметничког 
обликовања  јавних  градских  простора    „Public  Арт & Public  Space“,  основаног  на  Архитектонском факутлету  у 
Београду. (2004 ‐ ) 

 Један  од  уредника  ауторскеизложбе„45  Unblocked“  наставника  УБ‐Архитектонског  факултета  (Н  Ћуковић‐
Игњатовић,  Ј.  Живковић,  Љ.Ђукановић,  К.Лаловић,  В.  Миленковић,  М.  Младеновић)  у  Галерији  Блок,  Нови 
Београд. На изложби су презентовани предмети са основних и мастер студија УБАФ којима аутори руководе и 
студентски  радови  реализовани  у  току  2015/16.  i  2016/17.г  са  заједничком  темом  регенерације  Савских 
блокова.(2017) 
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А.5. НАУЧНО‐ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

А.5.1. Руковођење и учешће у научно‐истраживачким пројектима  

Кандидат  др  Јелена  Живковић  учествовала  је  на    7  научно‐истраживачких  пројеката  (3 
национална  и  4  међународна)  и  била  руководилац  једног  међународног  пројекта  и  2 
национална подпројекта. У периоду од избора у звање ванредног професора учествовала је у 
својству  истраживача  на  пројекту Министарства  просвете  и  науке РС  “  Просторни,  еколошки, 
енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене“ TР36035 

На  међународном  научном  пројекту  билатералне  сарадње  Републике  Италије  и  Републике 
Србије  „Learning  Economies.  Modelling  Community‐Led  Local  Development  for  the  Sustainable 
Economic  Trajectories  оf  the Negotin  аnd  Zlatibor  Regions“  (2016  –  2018)  била  је  руководилац 
пројекта   од стране УБ‐ Архитектонског факултета као водећег партнера, и научник одговоран 
за сарадњу од стране Србије.  

Национални научно истраживачки пројекти 

 2011 – 2019  ‐ ПРОСТОРНИ,  ЕКОЛОШКИ,  ЕНЕРГЕТСКИ И ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА НАСЕЉА И 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ ‐ међусобни утицаји; ИАУС, Архитектонски факултет Универзитет у Београду . 
Подпројекат ПП1  :  Промена  климе  као  чинилац  просторног  развоја  насеља,  природног  предела  и 
пејзажа.Бр,  пројекта  TР36035.  Пројекат  финансира  Министарство  просвете  и  науке  Републике 
Србије.  значај  пројекта:  национални,Руководилац  пројекта:  др.  Мила  Пуцар,  Руководилац 
подпројекта: проф. др. Милица Бајић Брковић, Истраживач 

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

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

Међународни пројекти 

 2016‐2018.  „LEARNING  ECONOMIES.  MODELLING  COMMUNITY‐LED  LOCAL  DEVELOPMENT  FOR  THE 
SUSTAINABLE  ECONOMIC  TRAJECTORIES  ОF  THE  NEGOTIN  АND  ZLATIBOR  REGIONS“  Projekat  je  deo 
međunarodne  bilateralne  saradnje  Italije  i  Srbije  koja  se  sprovodi  kroz  „Izvršni  program  za  naučnu  i  tehnološku 
saradnju  između  Italije  i Srbije“   za 2016 – 2018. godinu   od strane   Ministarstva  Inostranih poslova  i međunarodne 
saradnje,  generalni  direktorat  za  promociju  zemlje  (ekonomija,  kultura  i  nauka  )  Republike  Italije  i  Ministarstva 
obrazovanja, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Predstavlja „Zajednički  istraživački projekat od   posebnog 
značaja'' (''Progetti di Grande Rilevanza'' ai sensi della 1.401/90) u okviru oblasti „Bezbedna, čista i efikasna energija – 
razvoj i zaštita životne sredine“ i delom je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje 
Italije  (MAECI).  Партнери  у  пројекту:  Fondazione  Di  Vittorio  (FDV),  Rome  –  водећи  италијански  партнер; 
Универзитет  у  Београду  ‐  Архитектонски  факултет  (УБФА)  ‐  водећи  српски  партнер;  University  of  Rome  La 
Sapienza,  Faculty  of Architecture; University  of  Sassari  ‐ Alghero  School  of Architecture;  Универзитет  у  Београду‐ 
Филозофски факултет; Институт за архитектуру и урбанизам и просторно планирање (ИАУС); Riserva Naturale dei 
Monti  Navegna  &Cervia;  Università  di  Roma  Tre,  Facoltà  di  Architettura.  Ko‐rukovodilac  projekta  (sa  dr  Elenom 
Battaglini)  i  naučnik  odgovoran  za  saradnju  od  strane  Srbije  u  ime  UBFA. 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/12/p.e.20italia‐serbia202016‐2018.pdf 

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

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

 2003 – 2015. ‐  Public Арт & Public Space пројекат ‐ Архитектонски факултет Универзитета у Београду; 
Универзитет    уметности  у  Београду;  Шумарски  факултет  Универзитета  у  Београду;  Programme 
"Percent  for  Art"  ‐  City  of  New  York  –  Department  of  Cultural  Affairs:  "Public  Арт  &  Public  Space", 
међународни  интердисциплинарни  програм  уметничког  обликовања  јавних  градских  простора.‐ 
Руководилац  пројекта са доц. З. Ђукановићем   

А.5.2. Научне публикације  

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

    У звању ванредног професора (2015‐2019)

М14  2019  Battaglini  E.,  Živković  J.,  (2019)  Italy‐Serbia  bilateral  research  project  “Learning  Economies. Modelling 
Community‐Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories of the Negotin and Zlatibor 
Regions“, Zoran Đukanović, Arnaldo Checinni  (eds.) Wine cellars of Negotin: participatory urban design, 
Istituto Italiano di Cultura, 376 ‐ 409– bilingual. ISBN 978‐86‐901492‐0‐9 

Monografija nagrađena 1. Nagradom na 28. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu 

М14  2019  Lalović,  K.  &  Živković,  J.  (2019)  Participatory  Web‐GIS  platform  to  support  Community‐Led  Local 
Development  of  Cultural  Tourism  in  Serbia,  Aleksandra Djukić,  Balint  Kadar  (eds.)  Integrative  Strategic 
Planning  and  Design  for  the  Strengthening  of  Identity  and  Cultural  Tourism  in  The  Danube  Cities  ‐ 
Smederevo (86‐104). University of Belgrade –Faculty of Architecture, ISBN 978‐86‐7924‐214‐3 

http://www.urb.bme.hu/danurb2019/01_strategy/D_04‐Smederevo.pdf 

М14  2020  Živković J. (2020) Urban Form and Function. In: Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Özuyar P.G., Wall T. 
(eds) Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals (862‐871). Springer, Cham. 
ISBN 978‐3‐319‐95884‐2. https://doi.org/10.1007/978‐3‐319‐95885‐9_78 
Živković J.  (2018) Urban Form and Function.  In: Leal Filho W., Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., Özuyar P., 
Wall  T.  (eds)  Climate  Action.  Encyclopedia  of  the UN  Sustainable  Development Goals  Springer,  Cham. 
Living reference work entry: https://doi.org/10.1007/978‐3‐319‐71063‐1   

М14  2020  Živković J. (2020) Human Settlements and Climate Change. In: Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Özuyar 
P.G., Wall T. (eds) Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals (pp.573‐584). 
Springer, Cham. ISBN 978‐3‐319‐95884‐2.  https://doi.org/ 10.1007/978‐3‐319‐95885‐9_88 

Živković J. (2018) Human Settlements and Climate Change. In: Leal Filho W., Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., 
Özuyar P., Wall T. (eds) Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, 
Cham. Living reference work entry: https://doi.org/10.1007/978‐3‐319‐71063‐1_88‐1 

М14  2017  Djukanovic, Z & Zivkovic, J(2017). BELGRADE: Belgrade in Plural. In: L.Pignatti. & S.Gruosso (Eds.) Crossing 
Sightlines /Traguardare L‐Adriatico (130‐140). Aracne Editrice. ISBN 978‐88‐255‐0268‐8, HTTPS://DOI 
10.4399/97888255026889 

М14  2019  Zivkovic, J., Djukanovic, Z., & Radosavljevic, U. (2019). Urban Design Education for Placemaking: Learning 
From Experimental Educational Projects. In E.Vanista‐Lazarevic, A. Krstic‐Furundzic, A. Djukic, & M. 
Vukmirovic (Eds.), Keeping up with technologies to create cognitive city (114‐137),Cambridge Scholars 
Publishing. ISBN‐10: 1‐5275‐2048‐X. ISBN‐13: 978‐1‐5275‐2048‐6 

    Пре избора у звање ванредног професора 
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2015  Живковић,  Ј.  (2015)  Концепт  интегрисане  рекреације  и  могућности  примене  у  условима  развоја 
градова  Србије,    непубликована  докторска  дисертација,  Универзитет  у  Београду  Архитектонски 
факултет 

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

А.5.3. Стручне публикације  

Радови у стручном часопису 

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

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

Уџбеник, практикум, збирка задатака или поглавље у публикацији те врсте са више аутора 

  2015  Живковић, Ј. (2015) Теорија урбаног дизајна – практикум , Београд: Архитектонски факултет;     

ISBN  978‐86‐7924‐148‐1.  Практикум  (са  рецензијом)  за  предмет  Теорија  урбаног  дизајна  Мастер 
Архитектура и Мастер интегрални урбанизам  

  2010  Живковић,  Ј.  (2010)  Семинар  Просторни  и  одрживи  развој  –  практикум,  интерна  публикација 
Архитектонски факултет Универзитет у Београду за истоимени предмет 

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

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

Остале стручне публикације 

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

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

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

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

A.5.4.  Председник  или  члан  организационог  одбора  или  учесник  на  научним  скуповима 
националног или међународног нивоа  

Кандидат  Ј.  Живковић  је  у  току  своје  каријере  била  организатор,  члан  научног  одбора 
учествовала на бројним научним скуповима као модератор пленумских сесија и излагач(А.5.2):  

У звању ванредног професора (2015‐2019) 

 Члан научног одбора међународних конференција: International Conference on Urban Planning   ICUP , Niš (2016, 
2018)   

 Члан  научног  одбора  међународног  скупа CITY WE NEED: OPEN  FOR ART– UN HABITAT  agenda  (2016)  28‐21.2. 
2016, Алгеро, Сардинија 

 Модератор    пленумских  сесија  на  конференцијама:  „Places  and  Technologies“, Belgrade  (2018)  и    International 
Conference on Urban Planning ICUP,  Niš (2018)   

У звању доцента (2005‐2015) 

 Модератор  пленумскe сесијe на конференцији „1st Symposium on Waterfronts in the Danube Region“, 3‐6 March 
2006, Novi Sad. ‐ Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Architecture, 2006 

 Организатор (са З.Ђукановић и А. Бобић) – међународне конференције и радионице DESIGN AND THE CITY(2009). 
Public Art for Public Space; University of Belgrade ‐ Faculty of Architecture, Belgrade 

A.5.5. Иноватор прихваћеног патента,  техничког  унапређења,  експертиза,  рецензија радова 
или пројеката;  

Ј. Живковић је аутор већег броја студија и експертиза ( А.6.4), рецензија пројеката, радова у 
научним часописима, уџбеника,монографија, зборника као и техничких решења . У звању 
ванредног професора реализовала је следеће активности: 

Рецензија међународних научних пројеката 

 Рецензент  (спољни  експерт)  за  Horizon  H2020‐EU.1.1.  ‐  EXCELLENT  SCIENCE  ‐  European  Research  Council  (ERC) 
Starting, Consolidator, Advanced and Synergy Grant Calls  for 2018.  

Рецензије радова у научним часописима 

 Рецензент за међународни научни часопис  Environment, Development and Sustainability, ISSN: 1387‐585X (Print) 
1573‐2975 (Online) (2019).  М23 

 Рецензент за научни часопис међународног значаја: SPATIUM International Review, ISSN 1450‐569X  (2016) . М24 

 Рецензент за научни часопис међународног значаја: Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 
ISSN 0354‐4605 (2016‐2019) М24 

 Рецензент за водећи домаћи научни часопис: Архитектура и урбанизам, ISSN 0354‐6055  (2017).  М51 

Рецензије техничких решења и студија 

 Рецензент  техничког  решења М83  „Нови  приступ  вредновању  планских  решења  и  приоритета  реализације  у 
оквиру Програма имплементације Регионалног просторног плана општина Јужног Поморавља за период 2014‐
2018.  године.  (2015)  Аутори:  др Марија Максин,  др Марина  Ненковић  Ризнић,  др  Никола,  Крунић,  др  Саша 
Милијић, др Омиљена Џелебџић  

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

Рецензије уџбеника, монографија и зборника  

 Рецензент уџбеника „Планирање предела: теорије и методе“ (2018) аутора др Невене Васиљевић. Универзитет 
у Београду_ Шумарски факултет. ISBN 978‐86‐7299‐274‐8 

 Рецензент  монографије  „Belgrade  in  Plural“  (2017)  Уредници:  Zoran  Đukanović  Francesca  Giofrè.  Јавно 
урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. ISSN 1451‐5393 
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 Рецензент  монографије  ''Културни  туризам  Кикинде''(2016)  Уредници:  Урош  Радосављевић,  Александра 
Ђорђевић и Јелена Радосављевић. Универзитет у Београду‐Архитектонски факултет. 

 Рецензент  за  монографију:  „Places  and  technnologies:  Urban‐Rural  Synergy  Development  through  Housing, 
Landscape  and  Tourism“  (2019)  Editors:    Aleksandra  Krstić‐Furundžić  and  Aleksandra  Djukić  ,  IGI  Global  ISBN13: 
9781522599326|ISBN10: 1522599320| DOI: 10.4018/978‐1‐5225‐9932‐6 

 Рецензент радова у Зборнику конференције: Mitković P., Dinić‐Branković M., Tanić M., Mirić A., Milošević V. (eds.) 
Proceedings of ICUP2018, 2nd International Conference on Urban Planning (281‐290). Niš: Faculty of Civil Engineering 
and Architecture, University of Niš. 

А.6. СТРУЧНИ РАД 

А.6.1. Професионални ангажман  

У оквиру Архитектонског факултета 

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

2004‐ 2008  Истраживачко пословни центар Архитектонског факултета, израда просторних и урбанистичких 
планова и пројеката у својству коаутора 

2000 ‐2019  Учешће у међународним и  научно‐истраживачким пројектима Министарства за науку Републике 
Србије  у својству руководиоца пројекта, подпројеката и истраживача  

2007  Члан Националног експертског тима за припрему потписивања Европске конвенције о 
пределима  као представник Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

ван Архитектонског факултета 

2016 – 2020 
2009 – 2010 

Гостујући наставник на Грађевинско – архитектонском факултеру Универзитета у Нишу – предмет 
Пејзажна архитектура 

1995  Стручни испит зa диплoмирaнoг инжeњeрa aрхитeктурe  
(Приврeднa кoмoрa Србиje бр. 3514) 

1993 ‐1995.  Сaрaдник фирми зa прojeктoвaњe, кoнсaлтинг и инжeњeринг: Дугa прojeкт‐ инжeњeринг, 
Eкoнoмски бирo, Мoнтинг Aтoс 

1989  Прoфeсиoнaлнa прaксa кoд прoф. aрхитeктoнскoг фaкултeтa у Бaрсeлoни, Antoni Cortina 
Vilanova,Шпaниja, сaрaдник у изрaди aрхитeктoнских и урбaнистичких прojeкaтa 

А.6.2.  Руковођење  или  чланство  у  органима  или  професионалнм  удружењима  или 
организацијама националног или међународног нивоа;  

 Члан Савеза архитеката Србије 

 Члан Удружења урбаниста Србије  

А.6.3.  Члан  стручног,    законодавног  или  другог  органа  и  комисија  у  широј  друштвеној 
заједници 

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

 Члан  Националног  експертског  тима  за  припрему  потписивања  Европске  конвенције  о  пределима    као 
представник Архитектонског факултета Универзитета у Београду,  2007 

 Члан Савета и жирија манифестације Архитектура и урбанизам Панчева АУПА(2003 – 2004) 

 Члан Савета за израду Плана генералне регулације Топчидер,( 2008) 

 Члан Надзорног одбора Друштва урбаниста Београда (2013) 

Јавно деловање: жирирање, форуми и панел дискусије  

 Члан жирија 3. Салона пејзажне архитектуре (2009) 

 Члан жирија  1. Салона пејзажне архитектуре(2005) 

 Представљање књиге Невена Васиљевић ‐ на 8. Међународном салону Пејзажне архитектуре (2019) 

 Учесник у панел дискусији. „City We Need: Open For Art/ Urban thinkers campus/, Alghero , Italy.  У оквиру Habitat 
III campaign “Toward a New Urban Agenda”, члан научног одбора конференције,  2016 

 Учешће  на  панел  дискусији    у  оквиру  радионице  „Smart  and  Creative  Cities  for  Knowledge‐based  Societies“, 
November  5‐9th  2015,  у  оквиру  међународног  пројекта  „Smart  and  Creative  Cities  forKnowledge‐Based 
Societies“  (Scientific  Co‐operation  between  Eastern  Europe  and  Switzerland‐SCOPES,IZ73Z0_152599,Swiss 
NationalScience Foundation).  

 Учешће  по  позиву  у  својству  представника  Београда  на  Међународном  форуму    „German  Marshal  Fund 
Transatlantic Cities Forum on Waterfront Development“, Genoa,  Italy, May 20 – 23, 2010.  Излагање и  учешће на 



 

   

26

дискусији  и  радионицама.    Живковић  Јелена  и  Тилингер  Александра  (2010),    Belgrade  Waterfront, 
http://www.gmfus.org/events/transatlantic‐cities‐forum‐2010‐waterfront‐development 

 Учешће  на  панел  дискусији  „  Reke  i  industrijsko  nasleđe  —  Mogućnosti  (re)aktivacije  napuštenih  industrijskih 
objekata u Srbiji: izazovi i prakse“,Beograd, Sava Centar, 17‐18. septembar 2007. 

 Учешће  на  панел  дискусији    „Уметничко  обликовање  јавних  простора“    у  оквиру    1.Салона  пејзажне 
архитектуре‐  8.juna 2005.  

А.6.4. Урбанистичке студије 

    У звању ванредног професора (2015‐2019) 

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

  2016  Консултант  за  припрему  конкурсне  документације  за  јавне  набавке  –  Претходна  студија 
оправданости  (Пионирски  град)  (2016),  ноцилац:  Секретаријат  за  инвестиције  и  становање  Град 
Београд. 

    Пре избора у звање ванредног професора  

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

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

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

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

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

  2003  Студиja рaзвojних мoгућнoсти Крaгуjeвцa, "Истрaживaњe мoгућнoсти рaзвoja мрeжa рeкрeaтивних 
прoстoрa  Крaгуjeвцa",  Aрхитeктoнски  фaкултeт  Унивeрзитeтa  у  Бeoгрaду,  Бeoгрaд,  Нaручилaц: 
Скупштинa oпштинe Крaгуjeвaц, 2003 

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

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

М110  2010  Студија  експертиза  ‐  Концепт  просторног  развоја  Републике  Србије,  Студијско‐аналитичка  основа  за 
просторни  план  Републике  Србије,  Тематска  свеска:  Вредности  предела  и  физичке  структуре 
насеља  Србије  као  елементи  културе  и  идентитета,    Просторни  план  Републике  Србије, 
www.rapp.gov.rs,  коаутор  са  Васиљевић  Н.,  http://www.apps.org.rs/wp‐
content/uploads/strategije/Strategija_PROSTORNI%20RAZVOJ%20Republike%20Srbije.pdf 

А.6.5. Просторни и урбанистички планови 

    У звању ванредног професора (2015‐2019) 

  2017  Консултант/сарадник_План детаљне регулације дела просторне целине североисточно од 
Батајничког пута, Градска  општина Земун ( 2017) , Носилац израде плана: УЦБГ ( Урбанистички 
центар – град Београд) 

  2016  Консултант/сарадник_План детаљне регулације подручја између улица: Живко Петровића, Милана 
Узелца, Мозерове и новопланираних саобраћајница у блоку између улица Живка Петровића и 
Железничке, Градска општина Земун (2016) Носилац израде плана: УЦБГ (Урбанистички центар – 
град Београд) 

  2015  Консултант/сарадник_План  генералне  регулације  насеља  Добановци,  градска  општина  Сурчин 
(2015) Носилац израде плана: УЦБГ ( Урбанистички центар – град Београд) 
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Пре избора у звање ванредног професора 

  2014    План генералне регулације Соко Бање, члан експертског тима, Обрађивач: Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Наручилац:С. О. Соко Бања,  план усвојен  

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

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

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

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

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

  2009  Стратегија  просторног  развоја  Републике  Србије,  Члан  ауторског  тима,  ко‐аутор  сектора  "Квалитет 
предела  и  физичке  структуре  насеља  као  елементи  културе  и  идентитета"  са  мр.  Невеном 
Васиљевић, Обрађивач: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, РАПП, Наручилац : Влада 
Републике Србије,   

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

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

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

  2008  

 

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

  2008 

 

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

  2008 

 

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

  2007  Генерални план Пожаревца,  Члан  ауторског  тима,  аутор  сектора,  ''  Рекреација и  спорт'  и  "  Систем 
зеленила",  Обрађивач:  Архитектонски  Факултет  Универзитета  у  Београду,  Наручилац:  С.  О. 
Пожаревац,  план усвојен 

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

  2007 

 

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

  2007 

 

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

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

  2007 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2006 

 

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

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

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

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

А.6.6. Урбанистичка решења и пројекти 

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

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

  2003  Рeкрeaтивни кoмплeкс ФМП 
прoгрaмскo‐прoстoрни кoнцeпт рeкрeaтивнoг кoмплeксa ФМП, Jулинo брдo 
Нaручилaц: ФМП, Aутoри: Мaркo Сaвић, Jeлeнa Живкoвић  

  2003  СПOРТСКИ КOМПЛEКС клубa Cherokee, бaрa Рeвa 
прoгрaмскo‐прoстoрни кoнцeпт рeкрeaтивнoг кoмплeксa клубa cherokee 
Нaручилaц: клуб Cherokee. Aутoри: Мaркo Сaвић, Jeлeнa Живкoвић , Витoмир Лaлoвић 

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

А.6.7. Архитектонски пројекти 

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

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

А.6.8. Реализације просторних интервенција у јавним градским просторима 

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

  2004  Belgrade  Boat  Carnival;  подручје  акваторије  и  приобаља  ушћа  реке  Саве  у  Дунав;  Београд; 
манифестација  коју  је  иницијално  покренуо  и  реализовао  „Public  Art  &  Public  Space"  програм 
Архитектонског факултет Универзитета у Београду. Постала  је традиционална манифестација Града 
Београда  којом  руководи  ТОБ.  Обухватила  је    реализацију  бројних  привремених  просторних 
инсталација и програма у циљу активирања београдских река и речних обала и повећања културне и 
туристичке понуде Београда ‐ ; 

М101  2003  „Корак ка реци / Step To The River“   подручје Савска падина од улице Кнеза Михаила и Теразија до 
Туристичког  пристаништа;  Београд;  „Public  Art  &  Public  Space"  програм  Архитектонског  факултет 
Универзитета  у Београду.  Реализација привремених просторних инсталација  у циљу активирања и 
унапређења  јавних  градксих  простора.  Реализован  привремени  ре‐дизајн  јавног  простора 
централног  приобаља  Саве  у  Београду  је  публикован    у:  Bugarič,  B.(2007)  Prostor  kot  scena:  Javni 
Prostor umetnosti, KLIK revija novodobnih ustvarjalcev 84 | 12‐01 2007, Ljubljana ISSN 1408‐7936 

А.6.9. Урбанистичко‐архитектонски конкурси 

  2014 
 
 

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

  2013 
 
 

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

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

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

  2000  Open  Spaces  In  The  City  Of  The  21  Century:  Beauty‐Ethics‐Ecology.  VIII  International  biennale  of 
architecture Krakow 2000  
 Aутoри:.Jeлeнa Живкoвић, aрх. Зoрaн Ђукaнoвић, Влaдaн Ђoкић, Влaдa Милић, Снeжaнa Пeтрoвић, 
Рaсписивaч: Association of Polish Architects 

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

  1998  Head office of the Fundacio Mies Van Der Rohe, Barcelona  
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Мeђунaрoдни идejни aрхитeктoнскo‐урбaнистички  кoнкурс 
aутoри: aрх.Jeлeнa Живкoвић, aрх.Љиљa Брajкoвић(Гaврaн) 
Рaсписивaч: чaсoпис 2Г, FUNDACIO MIES VAN DER ROHE, Asoc. arh. Barcelone 

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

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

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

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

А.6.10. Изложбе 

У својству аутора изложеног рада 

    У звању ванредног професора (2015‐2019) 
М112  2017  Ауторска изложба „45 Unblocked“ наставника УБ‐Архитектонског факултета (Н Ћуковић‐Игњатовић, Ј. 

Живковић, Љ.Ђукановић, К.Лаловић, В. Миленковић, М. Младеновић) у Галерији Блок, Нови 
Београд. На изложби су презентовани предмети са основних и мастер студија УБАФ којима аутори 
руководе и студентски радови реализовани у току 2015/16. i 2016/17.г са заједничком темом 
регенерације Савских блокова.(2017) http://www.arh.bg.ac.rs/2017/04/07/veb‐izlozba‐45unblocked 

  2016  Изложба  „Belgrade  School  of  Architecture  –  Visions  for  Szczecin  and  Poznań“  Изложба  академске 
сарадње:  “Београдска  школа  архитектуре  –  визије  за  Шћећин  и  Познањ”,  21.  октобра  до  21. 
новембра 2016.  Године у архитектонској  галерији ФОРМа, у згради Грађевинског и Архитектонског 
Факултета  у Шћећину,  Пољска.  Изложба представља део остварених  успешних  резултата  у  оквиру 
континуиране  вишедеценијске  академске  сарадње  факултета  у  Пољској  (Познањ  и  Шћећин)  са 
Архитектонским  Факултетом  у  Београду.  http://www.arh.bg.ac.rs/2016/12/13/izlozba‐akademske‐
saradnje‐beogradska‐skola‐arhitekture‐vizije‐za‐scecin‐i‐poznanj  

    Пре избора у звање ванредног професора 

М105  2014 

 

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

М105  2012 

 

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

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

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

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

М105  2006  15.  Међународни  Салон  Урбанизма  у  Новом  Саду,  коаутор  ,  1.  награда  у    категорији  Просторни 
планови   за Просторни план Општине Сурдулица, 1. награда у категорији регулационих планова за  
групу планова генералне регулације подручја Таре, коаутор 

М105  2006  European Archive of Urban Public Space, међународна Web изложба, http// urban.cccb.org, 

М112  2005  Визуeлни знaк и aрхитeктура, Гaлeриja зa сaврeмeну умeтнoст, Пaнчeвo 

М112  2005   Метаморфоза – Насукани брод, Панчево, Refraction team и PaPs, кoaутoр  

М112  2004  13    Сaлoн  урбанизма  ,  Ниш  ,    Просторни  план  општине  Лозница –  3  награда  и    Генерелани  план 
општине Лозница   ‐ посебно признање коаутор 
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М112  2004  23.  Сaлoн  aрхитeктурe,  Музej  примeњeних  умeтнoсти,  Бeoгрaд,Изложба  радова  мећународног 
интердисциплинарног пројекта ПАПС,  прaтeћa излoжбa 23.  Сaлoнa aрхитeктурe,  кoaутoр излoжбe  , 
кoaутoр и кo‐рукoвoдилaц прojeктa ПAПС  

М112  2003  12. Сaлoн урбанизма, 2003,   Кoрaк кa рeци ‐ PaPs 2003, кoaутoр и кo‐рукoвoдилaц прojeктa ПаПс, 2. 
нaгрaдa, 

М105  2000  БИJEНAЛE AРХИТEКТУРE  ‐ KRAKOW, Међународна излoжбa  кoнкурсних рaдoвa:"Oтвoрeни прoстoри 
21.вeкa:  eтикa,  eкoлoгиja,  eстeтикa  ",  Krakow,  са  рецензијом.  aутoри  излoжeнoг  рaдa:  aрх.Jeлeнa 
Живкoвић, aрх. Зoрaн Ђукaнoвић, aрх. Влaдaн Ђoкић, aрх.Влaдa Милић, aрх. Снeжaнa Пeтрoвић 

М112  1999  22.  Сaлoн aрхитeктурe, Бeoгрaд, aутoри излoжeнoг рaдa „Head Office Of The Fundacio Mies Van Der 
Rohe, Barcelona“ : Jeлeнa Живкoвић, Љиљa Гaврaн (Брajкoвић) 

М112  1997  "Грaдoви нa вoди", Кoмуникaциje, ЦEП, 1997., Бeoгрaд, Приобаље језера Дабие у Шћећину , аутори 
изложеног рада: Jeлeнa Живкoвић, Зoрaн Ђукaнoвић, Ксeниja Лaлoвић, 

М112  1997  7.  Сaлoн  урбанизма  ,  Ниш,    Урбaнистичкo  плaнскo  и  прojeктнo  рeшeњe  приoбaлнoг  пojaсa  Jeзeрa 
Дaбиe  у  Шћeћину,  Пoљскa,aутoри  излoжeнoг  рaдa:  Зoрaн  Ђукaнoвић,  Ксeниja  Лaлoвић,  Jeлeнa 
Живкoвић 

М112  1995  "Сaлoн  aрхитeктурe  95"  ,  Нoви  Сaд  ,  aутoри  излoжeнoг  рaдa:  aрх.Милeнa  Бojoвић,  aрх.Снeжaнa 
Литвинoвић, aрх.Мaркo Сaвић, aрх. Ивaн Рaшкoвић, aрх.Jeлeнa Живкoвић, aрх. Милaн Ђурић 

М112  1993  AУПA  93,  "Aрхитeктурa  и  урбaнизaм  Пaнчeвa",  aутoри  излoжeнoг  рaдa:  aрх.Jeлeнa  Живкoвић,  
aпс.aрх.Душкoм Мрвoш 

Аутор изложбе (концепт, избор, реализација) 

М99  2014  Интегрални пројекти за развој центра Крагујевца. Аутори изложбе: Ступар А., Лаловић К. Маруна М., 
Радосављевић У., Митровић Б., Живковић Ј. Свечана сала Архитектонског факултета. 14.7.2014 

М99  2009  Индустријски  комплекс  у  Пироту,  изложба  студентских  радова,  Градска  галерија  у  Пироту,  2009, 
коаутор са  Ксенија Лаловић, Петар Арсић, Марија Маруна, Ивица Никовић 

М107  2008  CITTA,FIUMI,  MARGINI  FLUVIALI  ‐  ROMA  BELGRADO;  изложба  студентских  радова  и  промоција 
публикације,    Faculty of Architecture  “Ludovico Quaroni”  ‐ University  "La  Sapienza" Rome;  Рим, 2008, 
коаутор са З. Ђукановић, R. Cherubini 

М99  2008  PLACEMAKING  ‐  public  art,  јавна  уметност  и  креирање  места,  истраживање  потенцијала  јавних 
простора  општине  Стари  град  за  public  art,  изложба  програма  и  студентских  радова  у  кући  Ђуре 
Јакшића,  коментор  и  члан  тима  руководилаца,  пројекат  ПАПС  Архитектонског  факултета 
Универзитета у Београду, коаутор са З. Ђукановић, К. Лаловић, А. Бобић 

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

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

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

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

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

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

  1996  "Рeкрeaциja нa Чукaрици" , Гaлeриja 73, Бeoгрaд, излoжбa рaдoвa студeнaтa 3 гoдинe студиja AФ сa 
прeдмeтa Урбaнe функциje‐рeкрeaциja,  Аутор излoжбe студeнтских рaдoвa и члaн мeнтoрскoг тимa , 
Aрхитeктoнски фaкултeт и Oпштинa Чукaрицa, Бeoгрaд 

А.6.11. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања, струке, науке. 

    У звању ванредног професора (2015‐2019) 

  2019  1.  награда  ‐  категорија  Публикације,  28.  Међународни  Салон  урбанизма  у  Нишу  за  књигу,  Zoran 
Đukanović,  Bibo  Checinni  (eds.) Wine  cellars  of Negotin:  participatory  urban  design,  Istituto  Italiano  di 
Cultura, ко‐аутор поглавља у књизи 
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Пре избора у звање ванредног професора 

М104  2012 

 

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

  2010 

 

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

М104  2006  1. награда у    категорији Просторни планови  , 15. Међународни Салон Урбанизма у Новом Саду за 
Просторни план Општине Сурдулица, коаутор 

М104  2006  1.  награда  у  категорији  Регулационих  планова  на  15.  Међународни  Салон  урбанизма.  за    групу 
планова генералне регулације подручја Таре, коаутор 

М111  2005  1. награда, 14. Салон урбанизма, 2005 Метаморфоза – Насукани брод, PaPs, Refraction team, кoaутoр  

М111  2004  3. награда 13. Салон урбанизма, Просторни план општине Лозница, кoaутoр плана 

М111  2004  Посебно признање 13. Салон урбанизма, Генерелани план општине Лозница, кoaутoр плана 

М111  2003  2. нaгрaдa, Кoрaк кa рeци ‐ PaPs 2003, 12. Сaлoн урбанизма, кoaутoр и кo‐рукoвoдилaц прojeктa PaPs  

  2001  Нaгрaдa Приврeднe кoмoрe Бeoгрaдa зa мaгистaрски рaд   

  2001  Нaгрaдa Влaдe Рeпубликe Србиje  диплoмцимa, мaгистрaнтимa и дoктoрaнтимa,  за магистарски рад 

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

  1997  Рaд изaбрaн  зa  рeaлизaциjу, Пoзивни кoнкурс  зa  урбaнистичкo  ‐ aрхитeктoнскo  рeшeњe  стaмбeнoг 
нaсeљa  ’’нoвa  прoфeсoрскa  кoлoниja’’  у  блoку  32  нa  Нoвoм  Бeoгрaду,  Aутoри:  J.Живкoвић, 
З.Ђукaнoвић  К.  Лaлoвић,  Н.  Стoшић,  Фoндaциja  зa  рeшaвaњe  стaмбeнoг  питaњa  млaдих  нaучних 
рaдникa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, Aрхитeктoнски фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. 1997. 

М102  1996  3.  нaгрaдa,  Мeђунaрoдни  пoзивни  кoнкурс  ’’6th  International  Plen  Air  Architectural  Competition 
Szczecin 96’’, Poland;  урбaнистичкo  плaнскo  и прojeктнo  рeшeњe  приoбaлнoг пojaсa  jeзeрa Дaбиe  у 
Шћeћину, Пoљскa, Aутoри: Jeлeнa Живкoвић, Ксeниja Лaлoвић, Зoрaн Ђукaнoвић, Association of Polish 
Architects, Szczecin, 1996. 

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

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

Б. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА  

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  Јелена  Живковић  испуњава  све  формалне  и  суштинске  критеријуме  прописане  овим 
актима: 
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Б.1. ОПШТИ УСЛОВ 

Др  Јелена  Живковић  поседује  научни  степен  доктора  наука  из  области  архитектуре  и 
урбанизма,  из  уже  научне  области  урбанизам  и  просторно  планирање  на  Универзитету  у 
Београду ‐ Архитектонски факултет, чиме је испуњен први формални обавезан услов за избор 
наставничко звање. 

С  обзиром  да  је  др  Јелена  Живковић  изабрана  у  наставника  у  звању  ванредног  професора 
1.12.2015.  године испунивши све услове дефинисане Законом о високом образовању,  актима 
Универзитета у Београду, као и Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, Комисија 
је  надаље  разматрала  услове  „за  сваки  следећи  избор  у  звање  ванредног  професора“, 
дефинисане горе наведеним законским и легислативним документима, а посебно 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)  и Правилником  о минималним  условима  за  стицање  звања 
наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ, бр. 115/17). 

Б.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА СВАКИ СЛЕДЕЋИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

Б.2.1. Обавезни услов 1. Искуство у педагошком раду са студентима  

Богато искуство у педагошком раду са студентима др  Јелена Живковић стиче  током двадесет 
шест(26)  година  рада  на  Универзитету  у  Београду  –  Архитектонском  факултету.  Најпре  као 
демонстратор  и  сарадник  у  настави  (1991‐1994),  а  потом  у  сарадничким  звањима  асистента 
приправника  и  асистента  (1994  –  2005),  била  је  ангажована  на  8  предмета  Катедре  за 
урбанизам и просторно планирање. У звању доцента (2005‐2015.г) учествовала је и руководила 
наставом на 18 предмета у оквиру 6 студијских програма, од  основних до магистарских студија 
(А.3.1.) и била ментор на 15 дипломских радова старог програма, 20 мастер завршних радова 
Мастер  архитектура, 1мастер рада Мастер Интегрални урбанизам, и члан менторске комисије 
за  израду  преко  150  Мастер  дипломских  радова  МАСА  и  МАСИУ.  Била  је  члан  комисије  за 
одбрану 15 специјалистичких радова и  1 магистарског рада.  

У периоду после избора у  звање ванредног професора од 2015.  године до данас,  учествује  у 
настави на четири (4) академска програма  Универзитета у Београду‐Архитектонског факултета, 
руководи са једанаест (11) предмета и координира једном студисјком целином. Била је ментор 
на 7  и  члан комисије на око 50 мастер  завршних радова на Мастер Интегрални урбанизам и 
Мастер  архитектура,  као  и  члан  комисије  за  одбрану  2  домаће,  екстерни  евалуатор  1 
међународне докторске дисертације,  и  члан  комисије  за оцену научне  заснованости  теме 10 
доктората.  

За  потребе  подршке  наставном  процесу  кандидат  др  Јелена  Живковић  је  припремила  и 
публиковала  различита  наставна  средства:  објавила  је  1  монографију  и  1  практикум  са 
рецензијом  из области за коју се бира, намењене студентима као основно средство у настави; 
4  практикума  (3  после избора  у  ван.  проф.)  и 2  ридера као интерне публикације АФ,  као и 2 
стручне монографије које се користе као пратеће наставно средство.Такође је и ко‐уредник веб 
сајта који се користи као подршка у настави.  

Изузетни  резултати  педагошког  рада  потврђени  су  бројним  и  значајним  националним  и 
међународним наградама  које  су  освојили  студентски  радови  којима  је  др  Јелена Живковић 
била  ментор.  Као  најзначајније  се  издвајају:  Награда  Универзитета  у  Београду  за  најбољи 
стручни и научно‐истраживачки рад студената (2007), Награда Града Београда за стваралаштво 
младих  (2007),  Награде  за  дипломски  рад  Привредне  коморе  Београда  (2006  и  2010); 
Међународна Тримо награда за најбољи дипломски рад (2010); као и Прва (2006), Друга (2014) 
и Једнаковредна награда (2019) Међународних Урбанистичких салона.  

Поред  рада  на  Архитектонском факултету  у  Београду,  др  Јелена Живковић  је  ангажована  од 
2009.г као наставник на Грађевинско‐архитектонском факултету у Нишу на предмету Пејзажна 
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архитектура. Такође  је учествовала у извођењу наставе на универзитетима La Sapienza  i Roma 
Tre  у  Риму  и  одржала  бројна  предавања  у  оквиру  програма међународне  сарадње  (Basileus, 
Erasmus).  Педагошки  рад  у  оквиру  ван‐наставних  активности  кандидаткиња  остварује    ко‐
руковођењем    пројектом  Public  Art  Public  Space  већ  17  година.  У  оквиру  програма  су 
организована  бројне  радионице,  годишњи  пројекти  у  форми  реализованих  интервенција  у 
јавним просторима,  предавања еминентних стучњака из области архитектуре и урбанизма, као 
и међународна конференција. 

Комисија оцењује да кандидат др Јелена Живковић има богато искуство и значајне резултате у 
педагошком  раду  са  студентима  и  тиме  испуњава  овај  услов  за  стицање  звања  ванредног 
професора који се тичу способности за педагошки и наставни рад. 

Б.2.2.  Обавезни  услов 2.  Позитивна  оцена  педагошког  рада  у  студентским  анкетама  током 
целокупног претходног изборног периода 

Резултати студентских анкета током претходног изборног периода  (од 2015/16. до 2019/20.г.) 
на свим предметима којима кандидат др  Јелена Живковић руководи и учествује, показали су 
позитивну  и  веома  високу  оцену  педагошког  рада.  Просечна  оцена  педагошког  рада  према 
доступним,  релевантним  студентским  анкетама  (више  од  30%  учешћа  студената)  по 
предметима којима руководи на основним и мастер студијама  је 4.72, са оценама од 4,04 до 
5.00, зависно од године и предмета. 

Комисија  оцењује  као  изузетан  квалитет  педагошког  рада  кандидата  др  Јелене Живковић,  у 
конципирању, организацији и извођењу наставе на основним и мастер академским студијама 
Архитектонског факултета у Београду, и тиме констатује да испуњава и овај обавезни услов. 

Б.2.3. Обавезни услов 3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од 
последњег избора из научне области за коју се бира 

Др Јелена Живковић има након избора у звање ванредног професора 2015. године објављених 
ЧЕТИРИ (4) рада категорије М22 и М23 из научне области за коју се бира: 

1. Radosavljević, U.,  Đorđević, A.,  Živković,  J.,  Lalović,  K. &  Đukanović,  Z.    (2019)  Educational  projects  for 
linking place branding and urban planning in Serbia, European Planning Studies, Forthcoming special issue: 
Spatial  planning  and  place  branding:  rethinking  relations  and  synergies, 
https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1701296 . М22 

2. Radosavljević, U., Đorđević, A.,  Lalović, K., Živković,  J. & Đukanović, Z.  (2019) Nodes and Networks: The 
Generative  Role  of  Cultural  Heritage  for  Urban  Revival  in  Kikinda.  Sustainability  2019,  11,  2509. 
https://doi.org/10.3390/su11092509  . М22 

3. Lalović, K., Živković, J., Radosavljević, U. & Đukanović, Z. (2019) An  Integral Approach to the Modeling of 
Information  Support  for  Local  Sustainable Development—Experiences  of  a  Serbian  Enabling  Leadership 
Experiment. Sustainability 2019, 11, 2675, https://doi.org/10.3390/su11092675  М22 

4. Vasilevska LJ., Živković J., Vasilevska M., Lalović K. (2020) Revealing the relationship between city size and 
spatial  transformation of  large housing estates  in post‐socialist Serbia,  Journal of Housing and  the Built 
Environment, Forthcoming . https://doi.org/10.1007/s10901‐020‐09734‐8  М23 

Комисија  констатује  да  кандидат  вишеструко  испуњава  услов:  Објављен  један  рад  из 
категорије М21, М22  или М23  у периоду од последњег избора из научне области за коју  се 
бира—с обзиром објављених ЧЕТИРИ (4) рада категорије М22 и М23 из научне области за коју 
се бира након избора у звање ванредног професора 2015. године. 
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Б.2.4.  Обавезни  услов  4.  саопштена  три  рада  на  међународним  или  домаћим  научним 
скуповима  (категорије  М31‐М34  и  М61‐М64)  у  периоду  од  последњег  избора  из  научне 
области за коју се бира 

Др Јелена Живковић је у научној области за коју се бира саопштила ОСАМ (8) радова категорије 
М31‐М34 у последњем изборном периоду након избора у звање ванредног професора, од чега 
је  (1)  пленумски рад М32—предавање по позиву  са међународног  скупа штампана  у изводу; 
седам (7) радова М33—саопштења са међународног скупа штампана у целини. 

1. Živković,  J  (2019) Recreational Quality Of Urban Riverfronts: Why Design Matters?  In: T.Mrđenović  (ed.) 
Conference  Proceedings  /4th  BAB  International  Conference  Decoding  Balkan:  Architecture,  Urbanism, 
Planning  (14‐17). Belgrade: University of Belgrade  Faculty of Architecture. BAB 2019, Belgrade, 14‐16th 
November 2019. ISBN 978‐86‐7924‐231‐0. https://www.bab.rs/keynoters‐2/    М32 

2. Živković,  J., Milojević, M, Nikezić, A., Lalović, K.  (2018) Conceptualising Multifunctionality of Public Open 
Spaces  for  Sustainable Urban  Development,  In:  Petar Mitković, Dinić‐Branković M.,  Tanić M., Mirić  A., 
Milošević V.  (eds.) Proceedings of  ICUP2018, 2nd  International Conference on Urban Planning (281‐290). 
Niš: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš. ICUP 2018, Niš, November 14‐17 2018. 
ISBN 978‐86‐88601‐36‐8   М33 

3. Živković, J.&Lalović, K. (2018) Place‐Based Urban Design Education for Adapting Cities to Climate Change. 
In:  A.  Krstić‐Furundžić,  M.  Vukmirović,  E.  Vaništa  Lazarević,  and  A.  Đukić  (eds.)  Book  of  Conference 
proceedings: Places and Technologies 2018  ‐   Keeping up With Technonolgies  to Adapt Cities  for Future 
Challenges  (641  ‐651).  Belgrade:  University  of  Belgrade  –Faculty  of  Architecture.  5th  International 
Academic Conference „Places and Technologies“ , Belgrade, 26‐27.4.2018. ISBN: 978‐86‐7924‐199‐3 М33 

4. Živković,  J.,  Lalović,  K.  Battaglini,E.,  Đukanović,Z.  and  Đokić,  V.  (2018) Collaborative  Research  for 
Sustainable Regional Development: Experiences From “Learning Economies”  Italy‐Serbia Bilateral Project. 
In:  A.  Krstić‐Furundžić,  M.  Vukmirović,  E.  Vaništa  Lazarević,  and  A.  Đukić  (eds.)  Book  of  Conference 
proceedings: Places and Technologies 2018  ‐   Keeping up With Technonolgies  to Adapt Cities  for Future 
Challenges  (899  –  907).  Belgrade:  University  of  Belgrade  –Faculty  of  Architecture.  5th  International 
Academic Conference „Places and Technologies“ , Belgrade, 26‐27.4.2018. ISBN: 978‐86‐7924‐199‐3 М33 

5. Cvetković, M., Živković, J.&Lalović, K. (2018) Shopping Centre As A Leisure Space: Case Study of Belgrade, 
In:  A.  Krstić‐Furundžić,  M.  Vukmirović,  E.  Vaništa  Lazarević,  and  A.  Đukić  (eds.)  Book  of  Conference 
proceedings: Places and Technologies   2018  ‐   Keeping up With Technonolgies to Adapt Cities for Future 
Challenges  (108‐118).  Belgrade:  University  of  Belgrade  –Faculty  of  Architecture.  5th  International 
Academic Conference „Places and Technologies“ , Belgrade, 26‐27.4.2018. ISBN: 978‐86‐7924‐199‐3 М33 

6. Lalović,K.,  Živković,J.&  Bugarski,J.(2017).Methods  And  Techniques  To  Support  Cognitive  Processes  Of 
Territorial Resilience In Developing Countries –  Case Study Of Serbia. In: Dž. Bjedić, A.Krstić‐Furundžić, M. 
Zečević  (eds.)  Book  of  Conference  proceedings:  Places  and  Technologies    2017  ‐    Keeping  up  with 
technologies  in  the  context  of  urban  and  rural  synergy  (634‐64),  Sarajevo:  Arhitektonski  fakutlet 
Univerziteta u Sarajevu. 4th International Academic Conference „Places and Technologies“ 2017, Sarajevo, 
8‐9.6.2017. ISBN 978‐9958‐691‐56‐0 М33 

7. Đukanović,Z.,  Živković,J.,  Cecchini,A.,    Beretić,  N.,  Plaisant,A.,  Battaglini,  E.,  Giofrè,  F.  & 
Lalović,K.(2017).Towards  Sustainable  Regional  Development  Through  Social  Networking  –  „Negotinska 
Krajina “case, In: Dž. Bjedić, A.Krstić‐Furundžić, M. Zečević (eds.) Book of Conference proceedings: Places 
and Technologies 2017 ‐  Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy (312‐322), 
Sarajevo: Arhitektonski  fakutlet Univerziteta u Sarajevu.   4th  International Academic Conference „Places 
and Technologies“ 2017, Sarajevo, 8‐9.6.2017. ISBN 978‐9958‐691‐56‐0 М33 

8. Živkovic,  J., Djukanovic, Z.,& Radosavljevic, U.  (2016) Urban Design Education  for Placemaking: Between 
Cognition and Emotion, In:  E. Vaništa Lazarević, M. Vukmirović, A. Krstić‐Furundžić, A. Đukić (Eds.) Book of 
Conference proceedings: Keeping Up With Technologies To Create Cognitive City by Highlighting its Safety, 
Sustainability,  Efficiency,  Imageability  and  Liveability,  (565‐572).  Belgrade:  Faculty  of  Architecture.  3rd 
International  Academic  Conference  „Places  and  Technologies“  ,  Belgrade,  14‐15.4.2016.  ISBN:  978‐86‐
7924‐161‐0.  М33 

Комисија  констатује  да  кандидат  вишеструко  испуњава  услов:  Саопштена  три  рада  на 
међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31‐М34 и М61‐М64) у периоду 
од последњег избора из научне области за коју се бира —с обзиром да има ОСАМ (8) радова 
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категорије  М31‐М34  из  научне  области  за  коју  се  бира  након  избора  у  звање  ванредног 
професора 2015. године. 

Б.3.  ИЗБОРНИ  УСЛОВИ  (мин.  2  од  3  услова).  Ближе  одреднице  (најмање  пo  једна  из  2 
изборна услова). 2 

Б.3.1. Изборни услов 1 (ИУ1): Стручно‐професионални допринос 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора у периоду од 2015. до 2020. г. 
Године,  кандидат  др  Јелена  Живковић  је  изборни  услов  Стручно‐професионални  допринос 
остварила испунивши вишеструко следеће ближе одреднице: 

ИУ1_2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним 
скуповима националног или међународног нивоа 

 Члан научног одбора међународних конференција: International Conference on Urban Planning  ICUP , 
Niš (2016, 2018)   

 Члан научног одбора међународног скупа CITY WE NEED: OPEN FOR ART– UN HABITAT agenda (2016) 
28‐21.2. 2016, Алгеро, Сардинија 

 Модератор    пленумских  сесија  на  конференцијама:  „Places  and  Technologies“  ,  Belgrade  (2018)  и  
International Conference on Urban Planning ICUP,  Niš (2018)   

 Учесник на шест међународних научних скупова. 

ИУ1_3.  Председник  или  члан  у  комисијама  за  израду  завршних  радова  на  академским 
специјалистичким, мастер и докторским студијама; 

У последњем изборном периоду након избора у звање ванредног професора 2015. г. др Јелена 
Живковић  је  била  председник,  ментор  и  члан  у  комисијама  за  израду  већег  броја  завршних 
радова на различитим нивоима студија – академским мастер, специјалистичким и докторским 
студијама. 

Председник или  члан комисије за одбрану докторске дисертације: 

 "Aктивирaње  напуштених  индустриjских  објеката  у  градовима:  институционална  ограничења  у 
Србиjи",  кандидата  Јасне  Цизлер,  маст.инж.арх.,  одбрањене  24.  септембра  2016.године  на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Ментор: др Марија Маруна, в.проф.  

 „Одрживи  модели  организације  отворених  простора  у  стамбеним  подручјима  ниске  спратности  ‐ 
велике  густине“,  кандидата    Александра  Маринковић.  одбрањене  24.  децембра  2018.године  на 
Грађевинско‐архитектонском факултету Универзитета у Нишу. Ментор: Проф. др Љиљана Василевска  

Екстерни евалуатор  докторске дисертације 

 „Production  of  Space:  Reproduction  of  Mining  Landscape  in  Sardinia“  ,  Nađa  Beretić.  Dottorato  in 
Architettura e Ambiente. Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica  in Alghero. Università degli 
Studi di Sassari.Одбрањена 2.3.2018. Mentori: Arnaldo Bibo Cecchini,  Zoran Đukanović. 

Члан комисије за оцену научне заснованости теме докторских дисертација: 

  „Отворени  простори  као  чиниоци  квалитета  боравка  у  здравственим  комплексима“  кандидата 
Јелене Марић, ментор проф.др Владан Ђокић. УБ – Архитектонски факултет ( 2019) 

 „Пројектантски  модели  за  увећање  рекреативног  квалитета  напуштених  отворених  јавних 
простора“ кандидата Ане Зорић, ментор др Ана Никезић, УБ – Архитектонски факултет ( 2019) 

 „Модел за евалуацију утицаја тржних центара на урбано окружење“ кандидата Марије Цветковић, 
ментор проф.др Владан Ђокић. Универзитет у Београду – Архитектонски факултет ( 2018) 

  „Модел  зелене  инфраструктуре  у  просторном  и  урбанистичком  планирању  Града  Новог 
Сада“ кандидата Луке Бајића, ментор др Невена Васиљевић, УБ – Шумарски факултет ( 2017) 

 „Урбанистички  модели  примене  интегрисаних  приступа  управљању  кишним  отицајем  у  функцији 
одрживе  регенерације  и  планирања  подручја  вишепородичног  становања“  кандидата  Магдалене 
Василевске.  ментор Проф.др Петар Митковић, ГАФ у Нишу (2018) 

                                                            
2 Нумерисано према табели ИЗБОРНИ УСЛОВИ у Сажетку 
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  „Плански  оквир  и  смернице  за  развој  малих  градова  у  процесу  демографског,  просторног  и 
функционалног опадања ‐ пример Региона Јужне и Источне Србије“, кандидата Милице Љубеновић, 
ментор др Ивана Богдановић‐Протић, ГАФ у Нишу ( 2017) 

 „Дефинисање  програмских  и  пројектних  модела  ревитализације  руралних  подручја  са  посебним 
освртом  на  климатске  промене  ‐  пример  Југоисточне  Србије“кандидата  Милице    Игић.  ментор 
Проф.др Петар Митковић, Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу (2017) 

  „Креирање  планерског  модела  развоја  субрегиона  јужне  Србије  у  циљу  унапређења  процеса 
урбанизације, са освртом на потенцијале обновљивих извора енергије“  .ментор.др Милена Динић‐
Бранковић, Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу (2017) 

 „Утицај промена физичке и функционалне структуре подручја вишеспратног становања на квалитет 
живота  становника  у  условима  постсоцијалистичке  трансформације  на  примеру  града 
Ниша“ кандидата Јелене Ђурић, ментор Проф.др Петар Митковић, ГАФ у Нишу (2016) 

  „Туристичка  валоризација  као  плански  инструмент  ревитализације  културног  наслеђа  на  примеру 
средњовековних тврђава и утврђених градова у Србији“ кандидата Николе Лечића  . Ментор: Проф. 
др Љиљана Василевска . Грађевинско‐архитектонски факултет Универзитета у Нишу (2016)  

Ментор 7 мастер радова студијског програма Интегрални урбанизам школске 2018‐19.г. Члан комисије 
за одбрану више од 50 мастер радова програма Мастер Архитектура (ментори: проф. др Лидија Ђокић, в. 
проф. др Ненад Шекуларац, в. проф. др Александар Рајачић) и 8 мастер теза студијског програма Мастер 
Интегрални урбанизам (ментор: в.проф.др Александра Ђукић) на УБ – Архитектонском факултету. 

ИУ1_5. Руководилац или сарадник у изради и реализацији научног пројеката; 

У последњем изборном периоду након избора у звање ванредног професора 2015. г. др Јелена 
Живковић  учествује  у  изради  и  реализацији  једног  међународног  (руководилац)  и  једног 
националног (истраживач) научно – истраживачког пројекта  

 (2016 – 2018)  Међународни научни пројекат билатералне сарадње Републике Италије и Републике 
Србије „Learning Economies. Modelling Community‐Led Local Development for the Sustainable Economic 
Trajectories  оf  the  Negotin  аnd  Zlatibor  Regions“.  Реализован  кроз  „Извршни  програм  за  научну  и 
технолошку сарадњу између Италије и Србије“ и представља „Заједнички истраживачки пројекат од 
великог значаја'' (''Progetti di Grande Rilevanza'' ai sensi della 1.401/90), делом финансиран од стране  
Министарства спољних послова и међународне сарадње Италије (MAECI). Руководилац пројекта  од 
стране УБ‐ Архитектонског факултета као водећег партнера, и научник одговоран за сарадњу 
од стране Србије .  

 (2011 – 2019) Национални научни пројекат  TР36035 ‐ Просторни, еколошки, енергетски и друштвени 
аспекти  развоја  насеља  и  климатске  промене  –  међусобни  утицаји;  Финансиран  од  стране 
Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  Републике  Србије.  Подпројекат  1:  Промена 
климе као чинилац просторног развоја насеља, природног предела и пејзажа..  Истраживач .  

ИУ1_6.  Иноватор  прихваћеног  патента,  техничког  унапређења,  експертиза,  рецензија 
радова или пројеката 

У последњем изборном периоду након избора у звање ванредног професора 2015. г. др Јелена 
Живковић је била рецензент неколико књига, научних часописа, техничких решења, студија и 
међународног пројекта. 

Рецензија међународних научних пројеката 

 Рецензент (спољни експерт) за Horizon H2020‐EU.1.1. ‐ EXCELLENT SCIENCE ‐ European Research Council 
(ERC) Starting, Consolidator, Advanced and Synergy Grant Calls  for 2018.  

Рецензије радова у научним часописима 

 Рецензент  за међународни научни  часопис Environment, Development and Sustainability,  ISSN: 1387‐
585X (Print) 1573‐2975 (Online) (2019) 

 Рецензент  за  научни  часопис  међународног  значаја:  SPATIUM  International  Review,  ISSN  1450‐569X  
(2016) 

 Рецензент  за научни  часопис међународног  значаја: Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil 
Engineering, ISSN 0354‐4605 (2016‐2019) 

 Рецензент за водећи домаћи научни часопис: Архитектура и урбанизам, ISSN 0354‐6055  (2017) 
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Рецензије техничких решења и студија 

 Рецензент  техничког  решења  М83  „Нови  приступ  вредновању  планских  решења  и  приоритета 
реализације  у  оквиру  Програма  имплементације  Регионалног  просторног  плана  општина  Јужног 
Поморавља за период 2014‐2018.  године.  (2015)  Аутори:  др Марија Максин,  др Марина Ненковић 
Ризнић, др Никола, Крунић, др Саша Милијић, др Омиљена Џелебџић  

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

Рецензије уџбеника, монографија и зборника  

 Рецензент  уџбеника „Планирање предела:  теорије и методе“  (2018)  аутора др Невене Васиљевић. 
Универзитет у Београду_ Шумарски факултет. ISBN 978‐86‐7299‐274‐8 

 Рецензент монографије „Belgrade in Plural“ (2017) Уредници: Zoran Đukanović Francesca Giofrè. Јавно 
урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. ISSN 1451‐5393 

 Рецензент  монографије  ''Културни  туризам  Кикинде''(2016)  Уредници:  Урош  Радосављевић, 
Александра Ђорђевић и Јелена Радосављевић. Универзитет у Београду‐Архитектонски факултет. 

 Рецензент  за  монографију:  „Places  and  technnologies:  Urban‐Rural  Synergy  Development  through 
Housing, Landscape and Tourism“ (2019) Editors:  Aleksandra Krstić‐Furundžić and Aleksandra Djukić , IGI 
Global ISBN13: 9781522599326|ISBN10: 1522599320| DOI: 10.4018/978‐1‐5225‐9932‐6 

 Рецензент  радова  у  Зборнику  конференције:  Mitković  P.,  Dinić‐Branković  M.,  Tanić  M.,  Mirić  A., 
Milošević V.  (eds.) Proceedings of  ICUP2018, 2nd  International Conference on Urban Planning (281‐290). 
Niš: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš. 

ИУ1_7.  Поседовање  лиценце:  /  ‐  Др  Јелена  Живковић  има  положен  Стручни  испит  зa 
диплoмирaнoг инжeњeрa aрхитeктурe (Приврeднa кoмoрa Србиje бр. 3514) 

Б.3.2. Изборни услов 2 (ИУ2): Допринос академској и широј заједници 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора у периоду од 2015. до 2020. г. 
Године,  кандидат  др  Јелена  Живковић  је  изборни  услов  Допринос  академској  и  широј 
заједници остварила испунивши вишеструко следеће ближе одреднице: 

ИУ2_1.  Председник  или  члан  органа  управљања,  стручног  органа,  помоћних  стручних 
органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству 

Осим рада у настави, кандидат др  Јелена Живковић била  је председник или члан у неколико 
комисија  за  избор  наставника  и  сарадника  и  радних  тела  Архитектонског  факултета,  као  и 
руководилац  / координатор неколико студијских целина: 

Комисије и радне групе на Архитектонском факултету: 

 Члан Комисије за за обезбеђење и унапређење квалитета  АФ,  2018 ‐ 

 Члан Комисије за пријемни испит на Мастер архитектура,  2018 ‐ 

 Члан Комисије за наставу АФ,  2016‐2018 

 Члан Комисије за студентска питања 2007‐2019 

 Руководилац/Координатор студијске целине  Урбанистичко пројектовање стамбених целина Студио 
01б _IASA 23072 

 Координатор Модула Урбанизам Мастер архиектура 2015 –  

 Члан радне групе АФ за разматрање критеријума за упис, представник ДУ, 2016 
Избори у наставна и сарадничка звања:  

 Члан Комисије за избор у звање доцента на Одсеку за Пејзажну архитектуру Шумарског факутлета 
Универзитета у Београду – Милена Вукмировић (2017)  

 Члан  комисије  за  избор  у  звање  доцента  на  одсеку  Архитектура  Грађевинског  факултета 
Универзитета у Нишу – Ивана Богдановић Протић(2017) 

 Члан  комисије  за  избор  у  звање  доцента  на  одсеку  Архитектура  Грађевинског  факултета 
Универзитета у Нишу – Милена Динић (2016) 
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 Председник комисије за припрему Извештаја за избор 2 сарадника у звање асистента на Департману 
за урбанизам Архитектонског факултета у Београду (2016)  

 Члан  комисије  за  припрему  Извештаја  избор  2  сарадника  у  звање  асистента  на  Департману  за 
урбанизам Архитектонског факултета у Београду (2017)  

 Члан  више  комисија  за  припрему  Извештаја  за  продужење  изборног  периода  асистената  на 
Департману  за  урбанизам Архитектонског факултета  у  Београду Марија Цветковић,  Јелена Марић, 
Предраг Јовановић(2017, 2018) 

 Члан  комисије  за  избор  у  звање  асистента  на  одсеку  Архитектура  Грађевинског  факултета 
Универзитета у Нишу – Јелена Ђурић (2017) 

 Члан  комисије  за  избор  у  звање  асистента  на  одсеку  Архитектура  Грађевинског  факултета 
Универзитета у Нишу – Магдалена Василевска(2017) 

 Члан  комисије  за  избор  у  звање  асистента  на  одсеку  Архитектура  Грађевинског  факултета 
Универзитета у Нишу –  Милица Игић и Михајло Митковић (2016) 

Избори у научна звања 

 Члан комисије за избор у звање Вишег научног сарадника – Марина Ненковић Ризнић (2018) 

 Члан комисије за избор у звање Научног сарадника ‐ др Ана Перић (2016) 

ИУ2_3.  Руковођење  активностима  од  значаја  за  развој  и  углед  факултета,  односно 
универзитета 

 Ко‐руководилац пројекта   (од стране УБ‐ Архитектонског факултета као водећег партнера) и српски 
научник одговоран за сарадњу на међународном научном пројекту билатералне сарадње Италије и 
Србије „Learning Economies. Modelling Community‐Led Local Development for the Sustainable Economic 
Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“ (2016 – 2018). 

 Ко  ‐руководилац  (са  др  З.  Ђукаровићем)  међународног  програма  уметничког  обликовања  јавних 
градских простора  „Public Арт & Public Space“, основаног на Архитектонском факутлету у Београду. 
(2004 ‐ ) 

 Ауторска изложба „45 Unblocked“ наставника УБ‐Архитектонског факултета (Н Ћуковић‐Игњатовић, Ј. 
Живковић,  Љ.Ђукановић,  К.Лаловић,  В.  Миленковић,  М.  Младеновић)  у  Галерији  Блок,  Нови 
Београд. На изложби су презентовани предмети УБАФ којима аутори руководе и студентски радови 
реализовани у току 2015/16. i 2016/17.г са заједничком темом регенерације Савских блокова.(2017) 

ИУ2_4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора у периоду од 2015. до 2020. г. 
године кандидат др Јелена Живковић је наставила да даје активан допринос развоју и 
афирмацији студената кроз учешће на радионицама и презентацију студетских радова на 
бројним изложбама 

Студентске изложбе 

 28. међународни Салон урбанизма у  Нишу, 2019. Мастер рад на програму МАСИУ „Идентитет малих 
градова  Србије:  Планирање  и  уређивање  простора  у  функцији  развоја  руралног  туризма  у  селу 
Браљина“.Студент: Марина Георгијевић. Једнаковредна НАГРАДА.  

 „Отворени  студио  архитектуре  ОСА:  Промоција  номинованих  дипломских  радова“      19.10.2019. 
Културни центар Београда,  Галерија ARTGET.  Радови студената МАСИУ   Марине Георгијевић и Ана 
Додић номиновани испред УБФА за  INSPIRELI AWARDS 2019 – urban design. 

 Изложба студентских радова поводом обележавања Светског дана градова  (World Cities Day) 2018, 
под називом „Одрживи,  резилијентни,  инклузивни и безбедни  градови“.  Универзитет у Београду  ‐ 
Архитектонски факултет, Београд, октобар 2018. Радови са предмета М01Устудио‐ „Еколошки урбани 
дизајн“(1.и 2.)  и“  Урбана рекреација“(3.)Студенти: 1‐ Милица Павић, 2‐  Ана Милетић, 3‐ Маријана 
Милановић, Јелена Ђуровић, Страхиња Петровић, Нађа Павловић 

 октобар 2019  ‐  Изложба  студентских  радова  поводом  обележавања  Светског  дана  градова  (World 
Cities Day) 2018  под  називом  „Одрживи,  резилијентни,  инклузивни  и  безбедни  градови“  у  оквиру 
Green Design Biennale‐а, Хрватски дом Стјепан Косача, Мостар, Босна и Херцеговина; 

 април 2019 ‐ Изложба студентских радова поводом обележавања Светског дана градова (World Cities 
Day)  2018  под  називом  „Одрживи,  резилијентни,  инклузивни  и  безбедни  градови“,  Народно 
позориште Мостар, Мостар, Босна и Херцеговина; 
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 фебруар 2019  ‐ Изложба  студентских  радова  поводом обележавања Светског дана  градова  (World 
Cities Day) 2018  под називом „Одрживи,  резилијентни,  инклузивни и безбедни  градови“, Факултет 
техничких наука, Департман за архитектуру и урбанизам, Нови Сад; 

 27.  међународни  Салон  урбанизма  у    Руми  2018.  Рад  са  предмета  „Пејзажна  архитектура“  на 
Интегрисаним студијама архитетуре ГАФ Ниш. Рад студената: Јован Миленковић, Милан Јовановић, 
Милица  Јеличић,  Урош  Јанковић.  Ментори:  проф‐П.  Митковић,  др  Јелена  Живковић,  в.проф, 
Магдалена Василевска, Михаило Митковић  

 26. међународни Салон урбанизма у  Нишу 2017. Рад са изборног предмета „Пејзажна архитектура“ 
на  Интегрисаним  студијама  архитетуре  ГАФ  Ниш.  Рад  студената:  Јована  Михајловић,  Андријана 
Митровић, Андрија Мирковић, рад на предмету Пејзажна архитектура, ГАФ Ниш, ментори: проф‐П. 
Митковић, др Јелена Живковић, в.проф, Јелена Ђекић диа, Михаило Митковић диа. 

 25.  међународни  Салон  урбанизма  у    Сремској  Митровици  2016..  Рад  са  предмета  „Урбана 
рекреација“  на УБАФ Мастер  студијама архитектуре.  Рад  студенткиња:    Василев Маја и Угриновић 
Александра. 

Студентске радионице 

 Критичар на радионици “Unforeseen Impulses of Modernism: The Case of New Belgrade Blocks”(19‐29. 
новембар  2018)  у  оквиру  сарадње  Архитектонског  факултета  у  Београду  са  Detmold  School  of 
Architecture  and  Interior  Architecture  (Hochschule  OWL  –  Detmolder  Schule  für  Architektur  und 
Innenarchitektur, Немачка) и Универзитетом у Антверпену (University of Antwerp, Белгија), уз подршку 
пројекта  Reuse  of  Modernist  Buildings  (RMB),  DOCOMOMO  и  Ерасмус  +,  поводом  DOCOMOMO 
Germany + RMB конференције (Берлин, март 2019).   

Б.3.3.  Изборни  услов  3  (ИУ3):  Сарадња  са  другим  високошколским,  научноистраживачким 
установама, односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 

У периоду од последњег избора у звање ванредног професора у периоду од 2015. до 2020. г. 
године кандидат др  Јелена Живковић  је изборни услов Сарадња  са другим високошколским, 
научноистраживачким установама, односно установама културе или уметности у земљи и 
иностранству остварила испунивши вишеструко следеће ближе одреднице: 

ИУ3_1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим 
високошколским установама у земљи или иностранству 

 Била  је  научник  одговоран  за  сарадњу  од  стране  Србије  и  ко‐  руководилац  на  међународном 
научном пројекту билатералне сарадње Републике Италије и Републике Србије „Learning Economies. 
Modelling Community‐Led  Local Development  for  the Sustainable Economic Trajectories  оf  the Negotin 
аnd Zlatibor Regions“ (2016 – 2018). Партнери у пројекту: Fondazione Di Vittorio (FDV), Rome – водећи 
италијански  партнер;  Универзитет  у  Београду  ‐  Архитектонски  факултет  (УБФА)  ‐  водећи  српски 
партнер; University of Rome La Sapienza, Faculty of Architecture; University of Sassari ‐ Alghero School of 
Architecture; Универзитет у Београду‐ Филозофски факултет; Институт за архитектуру и урбанизам и 
просторно  планирање  (ИАУС);  Riserva Naturale  dei Monti Navegna &Cervia; Università  di  Roma  Tre, 
Facoltà di Architettura 

ИУ3_2.  Радно  ангажовање  у  настави  или  комисијама  на  другим  високошколским 
установама у земљи или иностранству 

 Радно ангажовање у настави на Грађевинско‐ архитектонском факултету Универзитета у Нишу (2016‐
2020,  2009‐10).  Мастер  и  Интегрисане  студије  архитектуре  ‐  предмет:  Пејзажна  архитектура; 
Докторске студије – предмет: Процес урбанистичког пројектовања и ревитализације. 

ИУ3_3.  Руковођење  или  чланство  у  органима  или  професионалним  удружењима  или 
организацијама националног или међународног нивоа 

 Члан Савеза архитеката Србије и Друштва архитеката Београда 

 Члан Удружења урбаниста Србије  
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ИУ3_4. Учешће у програмима размене наставника и студената 

 Учешће  у  програму  размене  наставника  „Erasmus+  KA  1–  Mobility  of  Staff  in  Higher  Education  – 
International  staff mobility  for  teaching. Universita  degli  Studi  Roma  Tre, Dipartimento  di Architettura, 
Italy. Настава на докторским, мастер и основним студијама (2016) . 

 Сарадња  у  истраживању  за  потребе  израде  докторске  дисертације  студента  Anicе  Dragutinović 
(University of Antwerp, Belgium  / OWL UAS, Germany)  у  оквиру  предмета    Студио М01  _  Еколошки 
урбани дизајн.  Erasmus +/Reuse of Modernist Buildings (RMB) (2018). 

 Учешће студената на „Erasmus+“  програму на предметима Мастер академских  студија  архитектуре 
којима руководи ‐ Студио М01 _ Еколошки урбани дизајн (Beratoglu Hilal) (2019) и Историја и теорија 
2 _Теорија урбаног дизајна (Apolline Phan, Louise Braun)(2016). 

 Организација радионице на Студио М01 _ Еколошки урбани дизајн у оквиру међународног пројекта 
„Learning  Economies.  Modelling  Community‐Led  Local  Development  for  the  Sustainable  Economic 
Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“ билатералне сарадње Италије и Србије. (2018).  

 Реализација  радионице  на  Студио  М01  _  Еколошки  урбани  дизајн      у  оквиру  сарадње  са 
Архитектонским  факултетом  са  Политехнике  из  Познања  (Wydział  Architektury  Politechniki 
Poznańskiej) (2018). Руководилац сарадње др. Будимир Судимац.  

 Организација  предавања  „Unfolding  Urban  Heritage  Conservation  As  Community‐Led  Local 
Development“  dr  Elene Battaglini,  за  студенте  мастер  програма Aрхитектонског  факултета  у  оквиру 
међународног  пројекта  „Learning  Economies.  Modelling  Community‐Led  Local  Development  for  the 
Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“ билатералне сарадње Италије и 
Србије. (2018).   

 Oрганизација  предавања  „Healthy  cities“  dr.  Francesca  Giofre  sa  University  "La  Sapienza"  Rome,  на 
предмету Студио‐ Одрживе урбане заједнице, у оквиру  „Erasmus +/KA1 Higher Education (2017). 

 Предавање „Belgrade's riverfronts“ за студенте докторских студија факултета University "La Sapienza" 
Rome, ментор Roberto Cherubini, руководилац сарадње др. Зоран Ђукановић(2019). 

 Учешће на радионици “Design Studio Teaching Practice” у оквиру припреме за RIBA akreditaciju ‐ prof 
Ashraf M. Salama, Strathclyde Univerziteta u Glazgovu, 7.11.2019. у оквиру програма KA107, ERASMUS+ 
Research Mobility: University of Strathclyde, Glasgow and University of Belgrade, Serbia 

 Учешће на семинару/радионици “Education in architecture and urban design” у оквиру међународног 
пројекта KLABS, prof Ashraf M. Salama, Strathclyde Univerziteta u Glazgovu, 1.12.2017 

 Учешће  на  панел  дискусији    у  оквиру  радионице  „Smart  and  Creative  Cities  for  Knowledge‐based 
Societies“,  November  5‐9th  2015,  у  оквиру  међународног  пројекта  „Smart  and  Creative  Cities 
forKnowledge‐Based  Societies“  (Scientific  Co‐operation  between  Eastern  Europe  and  Switzerland‐
SCOPES,IZ73Z0_152599,Swiss NationalScience Foundation).  

ИУ3_6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству 

 Предавање  по  позиву  „NEW  BELGRADE  the  largest  large  housing  estate  on Balkan:origin  and  current 
challenges“  у  оквиру међународног DAAD  пројекта  “Resource Efficient Planning  in  the Urban Societal 
Context of Nis“. одржaно на Грађевинско‐архитектонском факултету у Нишу 12.11. 2019.  

 Предавање по позиву   “Waterfront Regeneration  in Belgrade: Whose City?“ на докторским студијама 
(Dottorato di Ricerca Paesaggi della citta contemporanea. Politiche,tecniche e studi visuali) на  Universita 
degli  Studi  Roma  Tre,  Dipartimento  di  Architettura,  29.11.2016.  Conferenza  di  Jelena  Živkovic  _ 
Architettura – UniRoma3.html 

 Предавање по позиву „The City and The Rivers: love, oblivion, fear“ на Мастер студијама на  Universita 
degli  Studi  Roma  Tre,  Dipartimento  di  Architettura,  30.11.2016  .  Conferenza  di  Jelena  Živkovic  _ 
Architettura – UniRoma3.html 

 Предавање по позиву  „Урбана рекреација: појам, простори и улога у развоју градова“ на Одсеку за 
Пејзажну  архитектуру  Шумарског  факутлета  Универзитета  у  Београду,  Предмет:  Планирање  и 
уређивање предела (2019 ) 
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В. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

В.1. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Др Јелена Живковић, дипл. инж. арх.  је током двадесет шестогодишњег професионалног рада 
на  Универзитету  у  Београду  ‐  Архитектонском  факултету,  остварила  значајне  резултате  у 
педагошком, научном и стручном професионалном пољу. Укупни резултати рада кандидата, а 
посебно  у  периоду  од  последњег  избора  у  звање  ванредног  професора  од  2015.  до  2020. 
године,  показују  да  је  реч  о  врсном  педагогу,  научнику  и  стручњаку,  који  успешно  повезује 
различите  области  свог  деловања  и  коме  је  трајно  опредељење  научно‐истраживачки  и 
педагошки  рад.  Улажући  много  труда  у  бројне  и  разноврсне  активности  везане  за  развој 
наставе, као и у друге делатности УБ ‐ Архитектонског факултета и Департмана за урбанизам, 
др  Јелена  Живковић  у  континуитету  тежи  унапређењу  професије  и  увођењу  резултата  свог 
научно‐истраживачког и стручног рада у образовање будућих архитеката и урбаниста.  

Наставно‐педагошки рад 

Комисија  посебно  истиче  изузетан  квалитет  и  значајне  резултате  педагошког  рада  др  Јелене 
Живковић.  Карактеришу  га  темељна  припрема  и  реализација  различитих  и  иноватнивних 
облика  наставе,  као  и  њен  велики  лични  ангажман  у  преношењу  знања,  развоју  вештина  и 
јавној  презентацији  студентских  радова.  У  периоду  од  избора  у  звање  ванредног  професора 
2015.године до данас руководи и  учествује  у  настави на 11  предмета;  била  је ментор на 7  и 
члан комисије на око 50 мастер завршних радова на Мастер Интегрални урбанизам и Мастер 
архитектура,  као  и  члан  комисије  за  одбрану  2  домаће,  екстерни  евалуатор  1  међународне 
докторске  дисертације,  и  члан  комисије  за  оцену  научне  заснованости  теме  10  доктората.  
Резултат   њеног  педагошког  рада  су  бројна  највиша  признања  (укупно 17)  која  су  додељена 
студентским  и  дипломским  радовима  којима  је  била  ментор  (Награда  Града  Београда  за 
стваралаштво младих, Награда Привредне коморе Београда, Награда Универзитета у Београду 
за  најбољи  стручни  и  научно‐истраживачки  рад;  међународна  TRIMO  награда;  неколико 
награда  на  Међународном  урбанистичком  салону,  од  чега  једна  2019.г.),  као  и  високо 
вредновање у оквиру студентских анкета у изборном периоду (4,72). На основу тога, Комисија 
констатује  да  др  Јелене  Живковић  поседује  богато  искуство  у  педагошком  раду,  који  је 
високо  оцењен  у  студентским  анкетама,  и  тиме  испуњава  обавезне  услове  за  стицање 
звања ванредног професора који се тичу способности за педагошки и наставни рад. 

Посебан  ангажман  и  посвећеност  педагошком  раду  др  Јелене  Живковић  огледа  се  у 
реализацији   бројних ваннаставних активности.   У последњем изборном периоду  (2015‐2020) 
презентовала  је  студентске  радове  на  9  јавних  изложби  (укупно  32)    на  националном  и 
међународном  нивоу;  учествовала  као  гостујући  критичар  на  једној  студентској  радионици 
(укупно  11),  и  била  коаутор  једне  изложбе  (укупно  10)  ‐  „45  Unblocked“  наставника  УБ‐
Архитектонског  факултета  у  „Галерији  Блок“  на  Новом  Београду,  на  којој  су  презентовани 
предмети  УБАФ  којима  аутори  руководе  и  студентски  радови  са  заједничком  темом 
регенерације  Савских  блокова.  Допринос  промовисању  Архитектонског  факултета  и 
Универзитета  у  Београду,  као  и  едукацији  студената  и  шире  јавности,  остварује  и 
вишегодишњим  ко‐руковођењем  међународним  интердисциплинарним  пројектом 
алтернативне  едукације  у  урбаном  дизајну  „Public  Art  &  Public  Space“,  у  оквиру  кога  су 
реализована бројна предавања, скупови, изложбе, просторне интервенције и конференције. 

Др  Јелена  Живковић,  такође,  у  континуитету  доприноси  јачању  сарадње  са  другим 
високошколским,  научним  и  културним  институцијама.  Поред  рада  на  Архитектонском 
факултету  у Београду,  од 2009.г  је  ангажована као наставник на  Грађевинско‐архитектонском 
факултету  у  Нишу  на  интегрисаним  и  докторским  студијама,  и  са  колегама  развија  бројне 
облике  научне  и  педагошке  сарадње.  Такође  је  у  претходном  изборном  периоду    одржала 
четири  (4) предавања по позиву на универзитетима у земљи и иностранству и, кроз учешће у 
програму „Erasmus+ KA 1– Mobility of Staff  in Higher Education“, доприносила размени знања и 



 

   

43

вештина и јачању сарадње са Универзитетом Roma Tre у Риму. Посебан допринос сарадњи АФ 
са другим научним институцијама  у  земљи и иностранству,  остварила  је  кроз  ко‐руковођење 
међународним  научним  пројектом  „Learning  Economies“  у  оквиру  билатералне  сарадње 
Италије и Србије. 

Осим рада у настави, кандидат др Јелена Живковић активно и на различите начине доприноси 
академској и широј заједници и укључена  је у бројне активности Архитектонског факултета. У 
претходном изборном периоду (2015‐2020), била је председник или члан комисија за изборе у 
научна(2),  наставничка  (3)  и  сарадничка  (6)  звања. Поред  тога,  активно  је  учествовала  у раду 
бројних радних тела Архитектонског факултета од којих у звању ванредног професора учествује 
у раду: Комисије за за обезбеђење и унапређење квалитета  АФ, Комисије за пријемни испит на 
Мастер  архитектура,  Комисије  за  наставу  АФ  и  Комисије  за  студентска  питања.  Тренутно  је 
координатор  студијске  целине  Урбанистичко  пројектовање  стамбених  целина  и  представник 
Модула Урбанизам на Мастер архитектура. 

Научно‐истраживачки и стручни рад 

Резултати  научно‐истраживачког  рада  кандидаткиње  др  Јелене  Живковић  су  бројни, 
разноврсни и високог квалитета. Њен научно‐истраживачки рад  је усмерен на подручје њене 
основне  активности  у  настави  ‐  област  урбанизма,  са  посебним  фокусом  на  планирање 
рекреације и туризма у насељима; теорију и педагогију урбаног дизајна, као и на планирање и 
дизајн отворених и јавних простора у граду.  

Учествовала је на укупно 7 научно‐истраживачких пројеката (3 национална и 4 међународна) и 
била  руководилац  једног  међународног  пројекта  и  2  национална  подпројекта.  У  последњем 
изборном  периоду  (2015‐2020.),  на  међународном  научном  пројекту  билатералне  сарадње 
Републике  Италије  и  Републике  Србије  „Learning  Economies. Modelling  Community‐Led  Local 
Development for the Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“ (2016 – 
2018), реализованом кроз „Извршни програм за научну и технолошку сарадњу између Италије 
и  Србије“  као  „Заједнички  истраживачки  пројекат  од  великог  значаја''  (''Progetti  di  Grande 
Rilevanza''), била је руководилац пројекта  од стране УБ‐ Архитектонског факултета као водећег 
партнера, и научник одговоран за сарадњу од стране Србије. Такође, у периоду од 2011‐2020. 
учествује  као  истраживач  у  националном  научно‐истраживачком  пројекту  Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Просторни, еколошки, енергетски и 
друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“.  

У  свом  научно‐истраживачком  раду  до  сада  је  остварила  укупно  97  научно  истраживачких 
резултата,  од  којих  је  27  у  последњем  изборном  периоду  у  звању  ванредног  професора. 
Објавила је велики број научних и стручних радова: коаутор је монографије, аутор практикума 
и  коуредник 3  публикације  које  се  користе  у  настави;    аутор  је  поглавља  у међународним и 
националним  монографијама  (22),  радова  у  међународним  (10)  и  домаћим  (2)  часописима, 
стручним публикацијама и зборницима са конференција (51). У последњем изборном периоду 
(2015‐2020),  објавила  је  четири  (4)  рада  у  часописима  из  категорија  М22  и  М23.  У  истом 
периоду је објавила осам (8) радова са међународних конференција (М33) и шест (6) поглавља 
у  међународним  монографијама  реномираних  академских  издавача  (Springer,  Cambridge 
Sholars  publishing,  Aracne  Editrice)  као  и    два  (2)  поглавља  у  националним  монографијама 
(УБФА). О високом квалитету њеног научно‐истраживачког рада говоре и награде и признања 
које  је  добила:  Награда  Привредне  коморе  Београда;  Награде  на  Међународним 
Урбанистичким салонима  (аутор поглавља у награђеним монографијама), од којих  је  једна из 
2019.године.  Комисија  констатује  да  научни  радови  др  Јелене  Живковић  припадају  ужој 
научној области Урбанизам за коју се бира, високо оцењује њихову вредност, и потврђује да 
кандидат  вишеструко  испуњава  обавезне  услове  за  поновни  избор  у  звање  ванредног 
професора, будући да има објављена 4 рада категорије М22 и М23 (минимум је 1), и 8 радова 
у категорији М33 ( минимум је 3). 
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У  претходном  изборном  периоду,  научно‐стручни  допринос  др  Јелена Живковић  остварује  и 
као  члан  научног  одбора  и  модератор  међународних  конференција  и  скупова  (3),  и  као 
рецензент  научних  пројеката,  техничких  решења  и  студија  (2),  радова  у  међународним  (3)  и 
домаћим  (1)  научним  часописима,  као  и  монографија(3),  зборника(1)  и  уџбеника(1).  Била  је 
рецензент  (спољни експерт) за Horizon H2020‐EU.1.1.  ‐ EXCELLENT SCIENCE  ‐ European Research 
Council (ERC) Starting, Consolidator, Advanced and Synergy Grant Calls  for 2018. 

Поред  тежишне  посвећености  научном  раду,  кандидат  др  Јелена  Живковић  се  у  току 
професионалне каријере успешно бавила и стручним радом.  Стручни рад  у области урбанизма 
остварује као члан ауторског тима на изради 31 усвојених просторних и урбанистичких планова 
свих  нивоа,  а њена методологија  интегралног  планирања  простора  за  туризам,  рекреацију  и 
спорт,  и  система  зеленила,  примењена  је  у  још  8  планова.  Учествовала  је  и  руководила 
израдом 9 урбанистичких студија, ко‐аутор је 5 дела у области урбанистичког пројектовања, а 
учествовала  је  и  на  11  урбанистичко‐архитектонских  конкурса.  Излагала  је  радове  на  20 
националних  и  међународних  изложби  и  (ко)ауторски  приредила  10  изложби.  За  научни  и 
стручни рад у областима урбанистичког планирања и пројектовања добила је 14 награда. Као 
експерт  за  планирање  и  дизајн  отворених  и  рекреативних  простора  са  Архитектонског 
факултета,  била  члан  Националног  експертског  тима  за  потписивање  Европске  конвенције  о 
пределу  и  учестовала  је  у  раду  на  изради  Стратегије  и  Просторног  плана  Републике  Србије 
(2010‐2020).  Такође је била ангажована као члан Савета при изради урбанистичких планова за 
посебно  значајне  градске  локације,  а  држала  је  и  предавања  на  програмима  едукације  и 
радионицама које организује Инжењерска комора Србије. Као члан оцењивачког суда била је  
ангажована  на  бројним  конкурсима,  изложбама  и  стручним  манифестацијама.  Успешно 
повезујући  различите  области  свога  деловања,  др  Јелена Живковић  се  јасно  профилисала  и 
истакла  као  национално  признати  експерт  за  планирање  и  дизајн  јавних,  отворених  и 
рекреативних  простора,  који  континуално доприноси  унапређењу  струке.  Члан  је    Удружења 
Урбаниста Србије, Савеза Архитеката Србије.   

Комисија констатује да  се,  у претходном изборном периоду у  звању ванредног професора,  
педагошки, научни и стручни рад, као и јавни ангажман др Јелене Живковић одвија у све три 
области који представљају изборне услове за избор у звање ванредног професора, и високо 
оцењује њене резултате у бројним одредницама:  а) стручно‐профисионалног доприноса (4); 
б) у домену доприноса академској и широј заједници (3);  као и  в) у домену сарадње са другим 
високошколским,  научноистраживачким  и  установама  културе  и  уметности  у  земљи  и 
иностранству (5). ( минимум је по 1 одредница из  најмање 2 изборна услова). 

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

• има испуњен ОПШТИ услов, 

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

• има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 

Сходно изнетим квалитативним оценама научно‐истраживачког, наставног и педагошког, као и 
ваннаставног  ангажмана  и  доприноса  кандидата  др  Јелене  Живковић,  сагласно  општим  и 
посебним 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 
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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), Комисија закључује да др Јелена Живковић, дипл.инж.арх. испуњава све услове 
за избор у звање ванредног професора Универзитета у Београду на Департману за урбанизам 
Архитектонског факултета, за ужу научну област “Урбанизам“. 

В.2. ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

На  основу  детаљног  увида  у  поднету  документацију  и  анализе  педагошког,  научно‐
истраживачког  и  стручног  рада  кандидата,  Комисија  оцењује  да  је  др  Јелена  Живковић, 
дипл.инж.арх.  својим  досадашњим  радом  стекла  углед  успешног  научног  радника  и 
наставника,  као  и  драгоценог  члана  наставничког  колегијума  Архитектонског  факултета  у 
Београду.  

Комисија  закључује  да  др  Јелена  Живковић  испуњава  све  суштинске  и  формалне  услове  за 
избор  у  звање  ванредног  професора  за  ужу  научну  област  Урбанизам,  на  Департману  за 
урбанизам  Универзитета  у  Београду  ‐  Архитектонског  факултета,  прописане  општим  и 
посебним условима предвиђеним Законом о раду,  Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стизање звања наставника 
на  Универзитету  у  Београду,  Статутом факултета  и Правилником о минималним  условима  за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. 

На  основу  свега,  Комисија  са  задовољством  предлаже  Изборном  већу  Архитектонског 
факултета  Универзитета  у  Београду  да  прихвати  овај  извештај  и  упути  предлог  Већу  научних 
области грађевинско‐урбанистичких наука Универзитета у Београду да: 

 

 ‐  др  Јелену  Живковић  изабере  у  звање  ванредног  професора  за  ужу  научну  област 
Урбанизам на Департману за урбанизам Архитектонског факултета у Београду.  

 

У Београду,                            ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
03. 09. 2020. г. 

 
______________________________________________________________ 

др Владан Ђокић, редовни професор Универзитета у Београду ‐ 
Архитектонског факултета ‐ председник Комисије, 

_______________________________________________________________ 
др Александра Ступар, редовни професор Универзитета у Београду ‐ 

Архитектонског факултета ‐ члан Комисије 

_______________________________________________________________ 
др Дејан Филиповић, редовни професор Универзитета у Београду – 

Географског факултета, Одсек за просторно планирање ‐ члан Комисије. 

 

 


