
                  Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Урбанизам 
Број кандидата који се бирају: један 
Број пријављених кандидата: један 
Имена пријављених кандидата: др Јелена Живковић, дипл.инж.арх. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Јелена  (Александар) Живковић  
- Датум и место рођења: 25.07.1967. Београд 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Звање/радно место: Ванредни професор /Департмана за урбанизам 
- Научна, односно уметничка област: Урбанизам 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 1993. 
Магистеријум:   
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2000. 
- Наслов магистраског рада: Утицај еколошких захтева на обликовање отворених рекреативних 
простора у граду  
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам - урбанизам и просторно 
планирање 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2015. 
- Наслов дисертације: Концепт интегрисане рекреације и могућности примене у условима развоја 
градова Србије 
- Ужа научна, односно уметничка област: Архитектура и урбанизам 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2005, први избор у звање доцента на Департману за урбанизам  
- 2009, други избор у звање доцента на Департману за урбанизам  
- 2015, први избор у звање ванредног професора на Департману за урбанизам 
 

  



3) Испуњени услови за избор у звање_  ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, 
позитивно оцењено од стране високошколске установе 

/ 

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

4,72 
(2015-2020) 

3 
Искуство у педагошком раду са студентима 
 

26 година 

 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у комисији и др. 

4 
Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Члан комисије за избор у звање доцента (3) 

Председник (1) и члан (5) Комисија за избор 
у звање асистента  

Члан Комисије за припрему извештаја за 
продужење изборног периода за сарадника у 
звање асистента на Департману за 
Урбанизам (3) 

Члан Комисије за избор у звање Вишег 
научног сарадника (1) 

Члан Комисије за избор у звање Научног 
сарадника (1) 

5 
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, мастер  или 
докторским студијама 

Мастер студије - Ментор (28) кандидата; 7 у 
звању ВП; Члан комисије за одбрану више 
од (200) кандидата, 50 у звању ВП 

Дипломски радови стари програм  - Ментор 
(15) кандидата 

Специјалистичке студије - Члан комисије за 
одбрану (15) 

Докторске студије – Члан комисије за 
одбрану (2); Међ. екстерни евалуатор (1); 
Члан комисије за оцену теме (10), све у 
звању ВП. 

 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

Бр.радова, 
сапштења, 
цитата, 
др. 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

6 
Објављен један рад из категорије М21; 
М22 или М23 из научне области за коју се 
бира 

  

7 
Саопштена два рада на научном или 
стручном скупу (категорије М31-М34 и 
М61-М64). 

  



8 
Објављена два рада из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора у звање 
доцента из научне области за коју се бира 

  

9 
Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) од избора у 
претходно звање из научне области за коју 
се бира. 

  

10 
Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 
 

  

11 
Одобрен и објављен уџбеник за ужу 
област за коју се бира, монографија, 
практикум или збирка задатака (са ISBN 
бројем) 

  

12 
Објављен један рад из категорије М21, 
М22 или М23 у периоду од последњег 
избора из научне области за коју се 
бира.   (за поновни избор ванр. проф) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  

13 
Саопштена три рада на међународним 
или домаћим научним скуповима 
(категорије М31-М34 и М61-М64) у 
периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира.    (за поновни 
избор ванр. проф) 

8 Предавање по позиву/пленарно предавање са 
међународог скупа 

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 



Саопштења 

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 

14 Објављена два рада из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора у звање 
ванредног професора из научне области за 
коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

   

16 Саопштено пет радова на међународним 
или домаћим скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) од којих један мора да 
буде пленарно предавање или предавање 
по позиву на међународном или домаћем 
научном скупу од избора у претходно 
звање из научне области за коју се бира  

   

17 Књига из релевантне области, одобрен 
џбеник за ужу област за коју се бира, 
поглавље у одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира или превод 
иностраног уџбеника одобреног за ужу 
област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање 

   

18 Број радова као услов за менторство у 
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...) 

   

 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1. 
 

Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 

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) 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. 

3.  
 

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

 Докторске студије: Председник / члан комисије за одбрану 2 докторске 
дисертације; Екстерни евалуатор  1 међународне докторске 
дисертације; Члан 10 Комисија за оцену научне заснованости теме 
докторских дисертација (све као ВП) 

 Мастер студије: Ментор на изради двадесет осам (28, од тога 7 као 
ВП) мастер теза, пројеката и завршних радова на Мастер академиским 
студијама Архитектура и Интегрални урбанизам; Члан менторске 
Комисије за израду мастер теза, пројеката и завршних радова на 
Мастер академиским студијама Архитектуре и Мастер академиским 
студијама Интегрални урбанизам за преко преко двеста кандидтат 
(укупно200, од тога 50 као ВП).  

 Дипломске студије (стари програм): Ментор петнаест(15) дипломских 
радова на студијском програму дипломираног инжењера. 

 Специјалистичке студије: Члан комисије за одбрану петнаест (15) 
специјалистичког радова. 

4.  Аутор или коаутор елабората или студија. 

5.  
 

Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
Учествовала  је на укупно 7 научно-истраживачких пројеката (3 национална 
и 4 међународна) и била руководилац једног међународног пројекта и 2 
национална подпројекта.У звању В.Проф. била је и: 

 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) 

 Истраживач на националном научно-истраживачком пројекту 
Министарства просвете, науке и техношког развоја Републике Србије 
TР36035 - Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти 
развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји; 
Подпројекат1: Промена климе као чинилац просторног развоја насеља, 
природног предела и пејзажа. (2011 – 2019)  

 



6.  
 

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

 Рецензент је техничких решења и студија (2), радова(10) у 
међународним (3) и домаћим (1) научним часописима, као и монографија 
(3), зборника(1) и уџбеника(1), све у звању ВП 

 Била је рецензент (спољни експерт) научног пројеката, за Horizon 
H2020-EU.1.1. - EXCELLENT SCIENCE - European Research Council 
(ERC) Starting, Consolidator, Advanced and Synergy Grant Calls  for 2018. 

7. Поседовање лиценце. 
Кандидат има положен Стручни испит за дипломираног инжењера 
архитектуре (Привредна комора Србије бр. 3514) 

 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. 
 

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

 Била је члан Савета факултета и руководилац Већа основних студија, а 
тренутно је руководилац студијске целине Урбанистичко пројектовање 
стамбених целина и координатор Модула Урбанизам на Мастер 
архитектура.  

 Учествује у раду бројних факултетских и департманских комисија и 
радних група, a у звању ВПроф је члан: Комисије за за обезбеђење и 
унапређење квалитета  АФ, Комисије за пријемни испит на Мастер 
архитектура, Комисије за наставу АФ; Комисије за студентска 
питања; Радне групе АФ за разматрање критеријума за упис. 

 Учествује као председник или члан у комисијама за избор у наставна и 
сарадничка звања, и то: Члан (3) Комисије за избор у звање доцента; 
Председник (1) и члан (1) Комисије за припрему Извештаја за избор  
сарадника у звање асистента на Департману за урбанизам 
Архитектонског факултета у Београду; Члан (3)  Комисије за припрему  
Извештаја за продужење изборног периода асистената на Департману 
за урбанизам Архитектонског факултета у Београду; Члан (3) 
Комисије за избор у звање асистента на одсеку Архитектура 
Грађевинског факултета Универзитета у Нишу  

 Учествује као члан у Комисијама за избор у научна звања, и то: Вишег 
научног сарадника (1) и Научног сарадника (1) 

2.  
 

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

 

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 Аrt & Public 
Space“, оснивач Архитектонски факутлет у Београду (2004 -2020) . 

 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 са заједничком темом регенерације Савских блокова.(2017) 



4.  Руковођење или учешће у ваннаставним активностима 
студената. 
Организатор је 10 тематских изложби студентских радова и презентовала 
је студентске радове на укупно 32 јавне изложбе на националном и 
међународном нивоу, од тога 9 у звању В.проф. Била је члан жирија 3 
студентска конкурса и ментор 4 студентска тимска рада награђена на 
домаћим и међународним конкурсима 

Учесник је и организатор бројних студентских радионица (12) од којих је у 
последњем изборном периоду била критичар на радионици “Unforeseen 
Impulses of Modernism: The Case of New Belgrade Blocks”( 2018). 

5.  
 

Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 

6.  Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 
За досадашњи научни, педагошки и стручни рад у области урбанизма добила 
је 14 награда.и била ментор 17 студентских радова награђених највишим 
наградама и признањима: Награда Града Београда за стваралаштво младих 
(2007), Награда за дипломски рад Привредне коморе (2006 и 2010), Награда 
међународног Урбанистичког салона (2006, 2014, 2019), међународна Тримо 
награда (2010). Истраживачки рад у оквиру програма Public art Public space 
2008. године је награђен Наградом Универзитета у Београду за научно 
истраживачни рад 

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или 
научноистраживачким установама у земљи или иностранству. 
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) у коме учествујују три(3) домаће и пет(5) 
научноистраживачке установе из иностранства 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким 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. 

3. 
 

Руковођење или чланство у органима или професионалнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа 
Члан је професионалних удружења националног нивоа (Удружење урбаниста 
Србије, Савез архитеката Србије, Друштво архитеката Београда) 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

 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 страних студената на „Erasmus+“ програму на предметима 
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 радионица на Студио М01 _ Еколошки 
урбани дизајн( 2): 1 –у оквиру међународног пројекта „Learning 
Economies. Modelling Community-Led Local Development for the 
Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor 
Regions“ (2018);  2-у оквиру сарадње са Архитектонским факултетом 
са Политехнике из Познања (Wydział Architektury Politechniki 
Poznańskiej) (2018). Руководилац сарадње др. Будимир Судимац.  

 Организација предавања за студенте  Архитектонског факултета (2): 
1- „Unfolding Urban Heritage Conservation As Community-Led Local 
Development“ dr Elene Battaglini, у оквиру међународног пројекта 
„Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the 
Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor 
Regions“ (2018). 2-  „Healthy cities“ dr. Francesca Giofre sa University "La 
Sapienza" Rome, на предмету Студио- Одрживе урбане заједнице, у 
оквиру  „Erasmus +/KA1 Higher Education (2017). 

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

 Учешће на панел дискусијама/семинарима/радионицама ( 3) 1- 
Радионица“Design Studio Teaching Practice” prof Ashraf M. Salama, 
Strathclyde Univerziteta u Glazgovu, 7.11.2019. у оквиру програма KA107, 
ERASMUS+ Research Mobility; 2- семинар“Education in architecture and 
urban design” prof Ashraf M. Salama, у оквиру међународног пројекта 
KLABS, Strathclyde Univerziteta u Glazgovu, 1.12.2017; 3- Панел 
дискусијау оквиру пројекта „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).  

5.  Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

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“. 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) Universita degli Studi 
Roma Tre, Dipartimento di Architettura, 29.11.2016.  

 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 .  

 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) 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 



 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
На основу увида у поднету документацију и анализе резултата научно истраживачког и педагошког рада 
релевантног за ужу научну област „Урбанизам“, Комисија констатује да др Јелена Живковић 
задовољава све критеријуме који су захтевани за избор у звање ванредног професора Универзитета у 
Београду: 
• има испуњен ОПШТИ услов, 
• има испуњених СВА ЧЕТИРИ ОБАВЕЗНА услова и 
• има испуњена СВА ТРИ ИЗБОРНА услова. 
Комисија предлаже Изборном већу Архитектонског факултета Универзитета у Београду да др Јелену 
Живковић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област „Урбанизам“ на Департману за 
урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 
 
 
Место и датум: Београд, 03.09.2020. године 
 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 

Др Владан Ђокић, 
редовни професор Универзитета у 
Београду - Архитектонски факултет 
 

 

Др Александра Ступар, 
редовни професор Универзитета у 
Београду - Архитектонски факултет 
 

 
Др Дејан Филиповић,  
редовни професор Универзитета у 
Београду - Географски факултет 

 


