
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, 
израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  01.08.2016. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о образовању Комисије за планове Града 
Ниша. 
 
 II Предлог решења о образовању Комисије за планове Града Ниша 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и 
изградњу.  

 
 
 
 
Број: 925-2/2016-03 
У Нишу,   01.08.2016. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



CURRICULUM  VITAE 
To Whom it May Concern 
 
КРАЋА БИОГРАФИЈА 

 
 
Име, име oца, презиме: Бранимир, Јован, Ћирић 
Стручно звање: дипломирани инжењер архитектуре  
Рад у струци: урбаниста, архитекта пројектант 
Функције у оквиру посла: саветник за урбанизам (шеф сектора, технички    
директор, заменик директора) 
Датум и место рођења: 16.08.1960., Ниш 
Школовање, где и када: 
- Основну школу "Учитељ Таса", завршио у Нишу 1975. Године; 
- Средњу школу, гимназију "Бора Станковић", завршио у Нишу 1979. 
Године;  
- Факултет архитектонски уписао 1979/80 године у Београду; 
- Дипломирао септембра 1985. године, код професора арх. Борка 
Новаковића, са дипломским радом: Урбанистичко-архитектонски пројекат 
центра Ниша. 
Запослење, кретање у служби: 
- За време студија 1979-1985. Радио у неколико архитектонских бироа у 
Београду ("Рад", "Инвест биро"...); 
-  После завршених  студија радио у Београду ("Инвест биро") на 
пословима пројектовања пословно – стамбених објеката у Београду на 
Врачару, блок 15 и Нишу ("Грађевинарпројект"), на пословима 
перспективних презентација индустријског комплекса у Совјетском 
савезу; 
- Од септембра 1985. до јануара 1986.год. радио на графичкој 
презентацији Београда за летње олимпијске игре 1992. године, за 
југословенски олимпијски комитет; 
-  1987. и 1988. год. поставке продајних изложби URBI ET ORBI, у Нишу; 



-  ЈП Завод за урбанизам Ниш (од 1988.год.) планер, шеф сектора, технички 
директор, заменик директора, саветник за урбанизам; 
-  У ЈП Завод за урбанизам, у оквиру редовних послова радио на преко 
седамдесет урбанистичких планова, пројеката и услова и пројектовању 
више архитектонских пројеката међу којима: споменички  комплекс 
"Сестре Баковић" на улазу у парк "Чаир" у Нишу, објекат информативног 
пункта "Ћеле Кула" у Нишу, амфитеатар за 6000 људи у меморијалном 
парку "Бубањ" у Нишу, и др.; 
- Године 1990. и 1991. Живео у Лондону и радио у ентеријерској фирми 
ROBSON STUDIO & CO на пројектовању пабова, ресторана, дискотека и 
голф клубова. 
Хонорарни рад: 
 - Спољни сарадник на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу од 
1998. године у својству асистента и предавача. 

 Политичке и друге функције: 
- Члан Управног одбора Друштва архитеката Ниша од 2000.год и 
подпредседник Управног одбора од 2008.год.;  
- Члан председништва Удружења урбаниста Србије од 2008.год. и 
подпредседник председништва УУС-а од 2013. год.; 
-  Члан удружења ULUPUDS од 1998. год. и члан председништва ULUPUDS-
a Ниш 2000. – 2004.  год.; 
-   Члан Управног одбора фондације универзитетских станова у Нишу од 
2006. до 2009. и од 2012. год.; 
- Члан Инжењерске коморе Србије са поседовањем лиценци из области 
архитектуре и урбанизма; 
- Судија части Инжењерске коморе Србије од 2009. год. 
Учешће у реду стручних комисија, жирија и сл.: 
- Члан скупштинских комисија за планове у ранијем периоду у Нишу, 
Књажевцу, Крушевцу, Гаџином Хану, од 2012. у Зајечару;  
- Члан комисије ресорног Министарства Владе Србије за проверу 
усклађености урбанистичких планова, Београд (2012.-2014.);  
- Члан жирија архитектонско-вајарског конкурса за спомен обележје св. 
Цару Константину у Нишу 2003. год. 
- Члан жирија архитектонско-урбанистичког конкурса за комплекс 
"Костурница" у  Крушевцу 2006. год. и др. 
Објављени научни и стручни радови: 
-   Одреднице енциклопедије Ниша "Природа, простор, становништво";  
-  Текстови у стручним часописима; 
-   Новински чланци.  
Освојене награде и признања на конкурсима, изложбама и др.: 
-  Добитник више награда и признања из области урбанизма,  архитектуре 
и графичког дизајна. 
 
 
 

                                                                          Бранимир ЋИРИЋ, дипл. инж.арх. 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

1. OPŠTI PODACI  

 

Ime i prezime Ljubomir P. Rančić 

Datum rođenja 04.01.1979. 

Mesto rođenja Niš 

Državljanstvo srpsko 

Pasoš 007433314 SRB  

Adresa stanovanja ul. Majakovskog 12/29 

Telefon 064 / 8313 334 018 / 518 688 

E-mail ljubomir.rancic@jugoistok.com 

 

 

2. OBRAZOVANJE 

2.1. Opšte obrazovanje (naziv škole, godine pohadja nja, prosek) 
Srednja škola, mesto 
 

Gimnazija „Bora Stanković“, Niš; 93/97; 4,64 

Fakultet, mesto  
 

Elektronski fakultet, Niš; 97/04; 7,57 

Ostalo:    
                           

 

1 
 

 

                                                    
2    
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2.2. Strani jezici 

Upišite ocenu znanja stranog jezika (5 aktivno; 4 dobro; 3 govorim slabo, razumem sve; 2 
školsko znanje; 1 slabo) 

Engleski 5 

Nemački 3 

Ruski 2 

Francuski 2 

Ostalo  

 
2.3. Znanje rada na ra čunaru 
Programi Nivo znanja Sertifikati 
AutoCad 5  
Microsoft Office 5  
Microsoft Project  5 DA 
FLIR QuickReport 5 DA 
ThermaCAM Reporter 8 5 DA 
SAGEM CLK Viewer 4  
AMR administracija i analiza 5  
Corel draw 4  
MatLab 2  
Adobe PhotoShop 3  
PCM600 4  
 
2.4. Ostali kursevi i obuke 
1 Nosilac sertifikata za kurs „Numerical methods in engineering“, Petrovac, 2001.  
2    Nosilac sertifikata za kurs „Computational engineering”, Pamporovo 2004.  
3 Nosilac sertifikata CET Beograd za „Microsoft Project“ 
4 Nosilac sertifikata ITC centra Stockolm, Sweden za termografičara, level 1 
5 Nosilac sertifikata Centra za strane jezike „Narodnog univerziteta” Niš o uspešno 

završenom „B2a“ nižem naprednom kursu engleskog jezika 
6 Nosilac sertifikata Centra za strane jezike „Narodnog univerziteta” Niš o uspešno 

završenom najvišem „C1b“ naprednom kursu engleskog jezika 
7 Nosilac sertifikata Siemens, Berlin o uspešnom učešću na obuci za rad sa 110kV SF6 

prekidačima 3AP „Siemens” 
8 Nosilac sertifikata ABB, Beograd o uspešnom učešću na obuci za rad sa 10kV 

vakuumskim prekidačima VD4 „ABB” 
9 Nosilac sertifikata ABB Vaasa, Finland o uspešnom učešću na obuci za rad sa 

mikroprocesorskim relejima serije 615 „ABB” 
10 Nosilac sertifikata ABB Vaasa, Finland o uspešnom učešću na obuci za rad sa 

mikroprocesorskim relejima serije 630 „ABB” 
11 Nosilac sertifikata RR&CO o učešću na radionici „Financing of research and 

development projects from European Union funds“ 
12 Nosilac sertifikata RR&CO o učešću na radionici „Preparation of the project budget for 

EU project proposals, financial reporting and auditing“ 
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13 Nosilac svedočanstva škole za strane jezike „FISCHER” Niš o uspešno završenom „A1-
a“ početnom prvom kursu nemačkog jezika 

14 Nosilac svedočanstva škole za strane jezike „FISCHER” Niš o uspešno završenom „A1-
b“ drugom kursu nemačkog jezika 

15 Nosilac svedočanstva škole za strane jezike „FISCHER” Niš o uspešno završenom „A2-
a“ trećem kursu nemačkog jezika 

16 Nosilac svedočanstva škole za strane jezike „FISCHER” Niš o uspešno završenom „A2-
b“ četvrtom kursu nemačkog jezika 

17 Nosilac licenci za odgovornog projektanta i izvođača radova na EEO VN 351 i 451 
18 Nosilac licence za odgovornog projektanta za energetsku efikasnost zgrada 381 

3. KARIJERA 

3.1.  Radno iskustvo  (navedite sva formalna zaposlenja koja ste imali, sa kratkim opisom rada) 
Naziv radnog mesta  Naziv firme  Period  Kraći opis sadržaja 

posla 
    
    
    
    
3.2. Iskustvo u rukovo đenju  
Naziv radnog mes ta Naziv firme  Period  Klju čni rezultati  
    
    

    
    

 
3.3. Iskustvo u elektroprivredi 
- kao “Kretanje u karijeri (celokupno)” 
Naziv radnog mesta Firma Period 
Mlađi inženjer – koordinator u 
službi za dispečerske i 
uklopničarske poslove 

“Elektrodistribucija” Niš decembar 2004. – jul 2007. 

Vodeći stručni saradnik za 
održavanje i kontrolu mernih 
mesta 

“Elektrodistribucija” Niš jul 2007. – mart 2008. 

Vršioc dužnosti šefa službe za 
održavanje i kontrolu mernih 
mesta 

“Elektrodistribucija” Niš mart 2008. – novembar 2008. 

Šef službe za održavanje 
EEO VN (elektroenergetskih 
objekata visokog napona) 

“Elektrodistribucija” Niš novembar 2008. – april 2012. 
 

Vodeći stručni saradnik za 
investicije u Direkciji za 
planiranje i investicije 

ED. “Jugoistok” d.o.o. Niš april 2012. – novembar 2012. 

Direktor direkcije za planiranje 
i investicije 

ED. “Jugoistok” d.o.o. Niš novembar 2012. – april 2014 

Šef službe za planiranje i 
razvoj 

ED. “Jugoistok” d.o.o. Niš april 2014 – maj 2014 

Šef službe za održavanje 
EEO VN  

ED. “Jugoistok” d.o.o. Niš maj 2014 – januar 2015. 
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Rukovodilac sektora za 
energetiku i investicije 

ED. “Jugoistok” d.o.o. Niš januar 2015. -  

 
3.4. Nagrade i priznanja 
Vrsta Vreme 
Dobitnik priznanja Elektronskog fakulteta u 
Nišu, za osvojeno drugo mesto na takmičenju iz 
teorije električnih kola,  

XXXVIII SUSEJ, maj ’99. Kopaonik, Srbija i 
Crna Gora 
 

 
3.5. Objavljeni stru čni i nau čni radovi 
Naziv Datum objavljivanja 
Izbor plana optimalne restauracije u 
distributivnim sistemima korišćenjem hibridne 
“Fuzzy grey”metode 

CIRED, oktobar 2006. Zlatibor 

 

3.6.  Dosadašnji uspesi u karijeri  ( Opišite Vaše glavne uspehe na koji ste vrlo ponosni) 
•  Izrada šema uklopnog stanja kompletne 35kV mreže ED Niš, Pirot i Prokuplje u 

AutoCad-u i zatim prebacivanje iste u Coreldraw radi štampanja na posebnoj podlozi 
za potrebe dispečerskog centra ED Niš (jedna od aktivnosti u okviru velike i uspešne 
rekonstrukcije dispečerskog centra ED Niš) 

• Izrada šema uklopnog stanja kompletne 10kV mreže ED Niš u AutoCad-u i zatim 
prebacivanje iste u Coreldraw radi štampanja na posebnoj podlozi za potrebe 
dispečerskog centra ED Niš (ove šeme se i dalje koriste u dispečerskom centru ED 
Niš) 

• Implementacija i eksploatacija sistema za daljinsko upravljanje brojilima u Ogranku 
ED Niš (po prvi put isključeno brojilo daljinskim putem pomoću PLC modema i 
GPRS komunikacije sa računara, a brojne opcije u AMR analiza i administracija 
programu se i danas koriste) 

• Izrada dela idejnog projekta za rekonstrukciju TS 35/10 kV/kV „Stanko Paunović“, 
koji je uspešno realizovan 

• Organizacija poslova pri izvođenju radova prema elaboratu „Rekonstrukcija 35kV DV 
„Niš 13-Ratko Pavlović“ i „Ratko Pavlović- Stevan Sinđelić“, kabliranje voda na 
lokaciji most Niteks“, koji je uspešno realizovan 

• Organizacija poslova pri izvođenju radova na izgradnji TS 110/10 kV/kV „Niš 8“ prva 
faza – polje sopstvene potrošnje, koji je uspešno realizovan 

• Povećanje pouzdanosti EEO VN i modernizacija Službe za održavanje EEO VN 
(nabavka uređaja, uvođenje elektronske komunikacije sa dispečerskim centrom 
prilikom podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za rad...) 

• Oktobra 2011. godine postaje član komisije za standardizaciju KS N010 „Fluidi za 
primenu u elektrotehnici“ pri Institutu za standardizaciju Srbije 

• Položen Stručni ispit u Inženjerskoj komori Srbije na temu: Revitalizacija 35kV DV 
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„Niš 1 – Toponica“ 

• Nosilac licenci za odgovornog projektanta i izvođača radova na EEO VN 351 i 451 

• Nosilac licence za odgovornog projektanta za energetsku efikasnost zgrada 381 

• Pokretanje / sprovođenje / nadzor kapitalnih investicionih projekata (izgradnja TS 
110/35/10kV „Sokobanja“ i „Niš 15“ Doljevac i 110/10kV „Niš 6“ R.Pavlović, 
aktiviranje transformatora 31,5 MVA u TS 110/10kV „Niš 10“, upravna zgrada u 
Vranju, automatizacija TS 110/35/10kV „Niš 13“…) 

• 0 (nula) povreda na radu podređenih zaposlenih 

4. OSOBINE 

4.1. Radne  ( Opišite kako vidite sebe s obzirom na:) 

Inicijativnost 
 

Pomoću svih stečenih znanja i iskustava uz konsultaciju sa 
iskusnijim kolegama, trudim se da sprovedem sve svoje 
konstruktivne ideje u delo, a zbog velike želje za napretkom i 
uspehom na svakom projektu, upornim i marljivim radom 
pokušavam da pokrenem realizaciju u pozitivnom smeru. 

Timski rad 
 

Uz dobru organizaciju, vrednim i upornim radom i održavanjem 
pozitivne i radne atmosfere unutar ekipe doprinosim razvijanju 
timskog duha i zajedničke želje za uspešnim završetkom 
zadatka. 

Prioritete koje sebi zadajete u 
radu 

Pri rešavanju problema, uvek od većih ka manjim, a pri radu 
na zadacima analizom hitnosti, obima zadataka i raspoloživog 
vremena na izvršenju dolazim do idealne formule za 
postavljanje prioriteta. 

Poslovnu komunikaciju 
Ozbiljnim i ljubaznim ophođenjem uz poštovanje svih moralnih 
i etičkih normi održavam poslovnu komunikaciju na najvišem 
mogućem nivou. 

Motivaciju zaposlenih 
Pravednim i jasnim vođstvom uz upornost i generalni pozitivan 
stav razvijam motivisanost za rad i napredak. 

Ostalo   

4.2. Lične 
Hobiji basket, fudbal, tenis 

Ostalo Interesovanja: priroda planete Zemlje, kao i ljudska priroda i 
psihologija, muzika, strani jezici i kulture 

5. Ostali podaci o Vama koje smatrate važnim 
 

- Član MENSE  
- Oženjen, otac dvoje dece 

 
 
Mesto i datum: Niš, 23.06.2015. godine       Potpis                                        



 
Игор Трајковић 

 
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 

Шеф Одсека за саобраћај 
 
 

Рођен сам 20. септембар 1980. године у Сурдулици, где сам завршио 
основну школу и гимназију. Дипломирао сам 2005. године на 
Саобраћајном факултету у Београду са звањем дипломирани саобраћајни 
инжењер за друмски и градски саобраћај. 

 
Од јуна до септембра 2005. године обављао сам практичну наставу у 

Општини Сурдулица, у Одељењу за урбанизам и путеве и тамо стекао 
искуство на пословима планирања и регулисања саобраћаја. Такође, сам 
од новембра 2005. године до краја 2007. године био члан Комисије за 
планове општине Сурдулица. 

 
Од октобра 2006. године радим у Управи за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај Град Ниш, у Одсеку за саобраћај, као стручни 
сарадник на пословима регулисања и управљања саобраћајем (октобар 
2006 – октобар 2008. године и март 2010 – март 2015. године), и као 
стручни сарадник на пословима управљања површинама за паркирање 
(октобар 2008 – март 2010. године). Од марта 2015. године обављам 
послове Шефа Одсека за саобраћај. Решењем о изменама Решења о 
образовању Комисије за планове Града Ниша од септембра 2015. године 
именован сам за члана Комисије за планове Града Ниша.  

 
Од 2011. године члан сам Инжењерске коморе Србије и поседујем 

следеће лиценце: 
− лиценцу 370 одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације, 
− лиценцу 470 одговорни извођач радова саобраћајне 

сигнализације. 
  

  
Игор Трајковић, дипл.саоб.инж. 

 
___________________________ 





 











 

         На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
РС", број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и 
145/2014)  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и чл. 37. Статута града Ниша 
(„Службени лист града Ниша“, број 88/2008), 

        Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана __.__.2016. године, 
доноси 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

   О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША 

 
 
          I Образује се Комисија за планове Града Ниша (у даљем тексту: Комисија) у 
следећем саставу: 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

1. Главни урбаниста града Ниша, по функцији је председник Комисије за планове 
Града Ниша 

         ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА - ЧЛАН: 

2. Игор Игић, дипл.инж.грађ.-Управа за планирање и изградњу     

         ЗА СЕКРЕТАРА - ЧЛАН: 

3. Ванча Димитров, дипл.инж.грађ. – ЈП Дирекција за изградњу града Ниш 

 ЗА ЧЛАНОВЕ: 

4. Лидија Стефановић Николић, дипл.инж.арх.- ЈП Завод за урбанизам Ниш 

5. Саша Буђевац, дипл.инж.арх. –агенција за пројектовање „Архитектура Буђевац“ 
Ниш 

6. Бранимир Ћирић, дипл.инж.арх.-ЈП Завод за урбанизам Ниш 

7. Љубомир Ранчић, дипл.инж.ел. – „ЕПС Дистрибуција“ Д.о.о. Београд, огранак 
„Електродистрибуција“ Ниш 

8. Ђорђе Ранђеловић, дипл.инж.грађ.-ЈКП „Наиссус“ Ниш 

9. Игор Трајковић, дипл.инж.саобраћаја. – Управа за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај  



 
 

II  Комисија се образује ради пружања стручне помоћи за обављање 
послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давање 
стручног мишљења по захтеву надлежних органа Управе. 

         III Административно-техничке послове припремања и одржавања седница 
Комисије обавља организациона јединица надлежна за послове планирања и 
изградње. 

         IV Начин рада и одлучивање Комисије утврђује се Пословником о раду 
Комисије, који се доноси већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 

V  Мандат председника и чланова Комисије траје 4 (четири) године. 

VI  Председнику и члановима комисије за рад у комисији припада накнада. 
Право на накнаду имају лица која нису у радном односу у надлежном органу 
јединице локалне самоуправе који спроводи поступак стручне контроле и поступак 
јавног увида и којима није у опису посла обављање послова из делокруга рада 
комисије. 

Наведена накнада се исплаћује по дану одржавања седнице Комисије у складу са 
Одлуком о накнадама одборника, чланова радних тела и одборничких група у 
скупштини града ("Службени лист града Ниша", број 3/2008 – пречишћени текст). 

VII Доношењем овог решења престаје да важи решење о образовању 
Комисије за планове Града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 9/2013, 
74/2015, 98/2015 и 18/2016). 

VIII  Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша". 

 
 
 
Број:_____________ 
У Нишу, _______ 2016. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

                        

                                                                                             Председник 

            Мр Раде Рајковић                                       

 
                                       



                                        Образложење 

           Чланом 52 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – 
Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) 
прописано је да ради обављања стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву 
надлежних органа управе, скупштина јединице локалне самоуправе образује 
комисију за планове. 
           Закон о планирању и изградњи у члану 51 а, прописује да је Главни 
урбаниста по функцији председник комисије за планове. 
          Чланом 52 став 2 Закона о планирању и изградњи прописано је да се 
чланови Комисије именују из реда стручњака за област просторног планирања и 
урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у 
области планирања, уређења простора и изградње, са одговарајућом лиценцом, у 
складу са законом. 
         Такође, је у горе наведеном члану, прописано да се трећина чланова 
Комисије за планове именује на предлог министра надлежног за послове  
просторног планирања и урбанизма. 
         Дописом бр. 350-01-04618/2016-11 од 25.07.2016. године, Помоћник 
министара Мр Ђорђе Милић, по овлашћењу министара бр. 031-01-37/2/2015-02 од 
03.03.2016. године доставио је предлог чланова Комисије за планове града Ниша.   
        Наведеним предлогом за чланове Комисије за планове града Ниша, 
предложени су Бранимир Ћирић, дипл.инж.арх. из Ниша, ЈП Завод за урбанизам 
Ниш, Саша Буђевац, дипл.инж.арх. из Ниша, „Архитектура Буђевац“ Ниш и Лидија 
Стефановић Николић, дипл.инж.арх. из Ниша, ЈП Завод за урбанизам Ниш. 
     Такође, Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донео је 
Правилник о условима и начину рада комисије за стручну контролу планских 
докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за 
планове јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 55/2015) којим 
се ближе прописује начин рада комисије за планове јединице локалне самоуправе. 
Овим правилником прописано је чланом 4 да лица која се одређују за 
председника, секретара и чланове комисије морају да испуњавају услове по 
питању стручности, односно да су признати стручњаци из области планирања и 
изградње, да имају високу стручну спрему, одговарајућу личну лиценцу 
Инжењерске коморе Србије и најмање 5 година радног искуства у струци. 
         Чл. 14 Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу 
планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и 
Комисије за планове јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 
55/2015), предвиђено је да предсенику и члановима комисије припада накнада за 
рад у комисији и да се износ накнаде утврђује актом о образовању комисије, а у  
складу са Одлуком о накнадама одборника, чланова радних тела и одборничких 
група у скупштини града ("Службени лист града Ниша", број 3/2008 – пречишћени 
текст). 
          У прилогу материјала достављају се кратке биографије предложених лица. 
          На основу свега наведеног, Градско веће Града Ниша утврђује предлог 
Решења о образовању Комисије за планове Града Ниша и упућује га Скупштини 
Града Ниша на даљу надлежност.                                                                           
 
                                                                                                     Начелник 
                                                                                           Родољуб Михајловић     











 
 РАДНА БИОГРАФИЈА – CV 

  
  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Ванча Димитров 

АДРЕСА: Ул.Војислава Вучковића бр.19а 

ТЕЛЕФОН: 065/4318340 

Е-mail – vanca@direkcija.co.rs 
  

  

Рођен сам 09.10.1955. године.  

Основну и средњу Грађевинско-техничку школу завршио са у Нишу. 

Дипломирао сам на Грађевинском факултету у Нишу 1981. године и то на 
Саобраћајно конструктивном одсеку, предмет Мостови.  

 Године 1982. почео сам да радим у преузећу „Партизански пут“, ОУР Путоградња 
Ниш. Радио сам на пословима шефа градилишта и управника градње. 

Од 1984. године радио сам у  предузећу „Грађевинар“ Ниш, на пословима шефа 
градилишта и одговорног руководиоца радова на изградњи више стамбених објеката 
спратности П+4 до П+12, као и на изградњи аеродромске зграде Аеродрома Ниш. 

Од 1987. године радио сам у Заводу за урбанизам, ОУР Уређивање и изградња, које 
се трансформисало у данашњу ЈП Дирекцију за изградњу града Ниша у којој и данас 
ради. 

Радио сам као самостални стручни сарадник у Служби надзора, у Комисијама за 
техички преглед објеката као и пројектовању објеката, у конструктивном смислу.  

Од 2002.-2007. године радио сам као руководилац сектора за израдњу и одржавање у 
ЈП Дирекцији. И то на изградњи инфраструктуре града Ниша, припреми пројеката, 
уговарању, надзору и на управљању пројектима за изградњу. У том периоду сам 
активно учествовао у изградњи и надзору и то на мостовима на Нишави, пасарели на 
ауто-путу, као и већи број водоводних и канализационих инсталација и саобраћница. 

У периоду од 2007-2014. године радио сам као надзорни орган на објектима из 
области културе, образовања и инфраструктуре. 

Од 2014. године до данас радим на пословима Шефа сллужбе планирања, 
програмирања и изградње. На овом месту учествујем у припреми Програмаа 
изградње и уређивања грађевинског земљишта и учествујем у Реализацији од 
имовинске припреме до припреме и писања пројектних задатака и њихову контролу, 
прегледу планске документације и комплетној процедури добијања Грађевинских 
дозвола, при чему се старам да буду примењивани одговарајући законски прописи и 
стандарди. 
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CURRICULUM VITAE 
 

 
OPŠTI PODACI 
Ime i prezime: Lidija Stefanović - Nikolić  
Datum rođenja: 27.04.1981.god.  
Adresa: Vojvode Mišića 6/25, 18000 Niš  
Telefon: 060/7260292  
E-mail: lidija_stefanovic@yahoo.com, lidija.stefanovic@zurbnis.rs  
 
OBRAZOVANJE 
Završila Gimnaziju “Drakče Milovanović” u Aleksincu  
Diplomirala na Građevinsko arhitektonskom fakultetu u Nišu, odsek arhitektura i time dobila 
zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. 
 
POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU I STRANIH JEZIKA  
Poznavanje rada na računaru ( Auto Cad, Arhi Cad, Microsoft Office...)  
Poznavanje stranih jezika-engleski  
 
RADNO ISKUSTVO 
Od juna 2008.do januara 2009.godine radila u projektantskom birou “Investprojekt” u Nišu  
Od 1.januara 2009.god.  zaposlena u JP “Zavod za urbanizam” u Nišu. 
Položen stručni ispit za odgovornog projektanta , urbanistu i prostornog planera.  
Zvanje odgovornog projektanta arhitekture Licenca 300 K524 11 
Zvanje odgovornog urbaniste Licenca 200 139013  
Zvanje odgovornog planera Licenca 100 022513  
 
UČEŠĆE NA SKUPOVIMA I NAGRADE  
Dobitnik druge nagrade u kategoriji studija na salonu urbanizma 2009.godine za rad: Studija 
urbanog razvoja gradskog parka “Brđanka” u Aleksincu sa idejnim urbanističkim rešenjem”  
Dobitnik priznanja Udruženja urbanista Srbije na školi urbanizma 2012.god.sa radom 
“Brownfield” lokacije poluga razvoja EI Niš. 
Učesnik na školi urbanizma 2009.god. sa radom: Uloga stranih investicija, legalizacija 
bespravne gradnje i energetska efikasnost u okvirima zakona.  
Učesnik na skupu Asocijacije prostornih planera 2012.god. sa radom: Urbana politika i 
principi prostornog i urbanističkog planiranja na lokalnom nivou  
Učesnik na projektu Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji koga sprovodi GTZ I 
AMBERO ICON na revitalizaciji brownfield lokacije elektronske industrije u Nišu.  
 
KOORDINATOR NA SINTEZI I IZRADI  
Prostornog plana jedinice lokalne samouprave Opštine Bela Palanka;  
Prostornog plana jedinice lokalne samouprave Opštine Žitorađa;  
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SARADNIK URBANISTA NA IZRADI: 
Prostornog Plana Opštine Doljevac  
Prostornog Plana Opštine Merošina 
Prostornog Plana Opštine Dimitrovgrad  
Regionalnog prostornog plana Nišavskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga,  
Prostornog plana posebne namene specijalnog rezervata prirode Suva Planaina  
Plana generalne regulacije područja GO  Medijana u Nišu  
Plana detaljne regulacije prostora sportsko rekreativnog centra “Vrelo” u Beloj Palanci  
Plana detaljne regulaciije prostora objekta “Dečija radost” predškolske ustanove “Dragica 
Lalović” u Beloj Palanci  
Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko arhitektonske razrade lokacije naučno 
tehnološkog parka u Nišu na kp. br.1929/4 KO Niš-Crveni krst  
Plana generalne regulacije Opštine Kuršumlija  
Prvih izmena I dopuna Plana generalne regulacije područja GO Medijana u Nišu 
 
ODGOVORNI URBANISTA NA IZRADI: 
Plana generalne regulacije područja GO Palilula III faza u Nišu  
Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja GO Palilula I faza.  
 
SERTIFIKATI  
Za učešće na letnjoj školi urbanizma na temu “Mesto i uloga učesnika u novom zakonu o 
planiranju i građenju kao i zakonu o državnom premeru i katastru” 2009.god  
Za učešće na stručnom skupu „ Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i 
naselja” 2012.god. u organizaciji Asocijacije prostornih planera  
Za učešće na kursu “Sunstainable Urban Land Use Planing Course(e-Institute, Spring 2012.)  
Za učešće na školi urbanizma na temu “Novi instrumenti planiranja prostora u tržišnim 
uslovima” 2012.god.  
Za učeće na basic political skills training NDI 2002.god.  
Za učešće na trodnevnom treningu na temu”Forced Displacement and Human 
Rights”2003.god.  
Za učešće na školi za društveno I političko liderstvo “Perikles” 2003.god.  
Za učešće na programu “Pitanje krivice I odgovor odgovornosti”OGI Niš 2004.god.  
Za učešće na projektu “Europian rail of peace”, Glocal forum 2006.god.  
Za srednji A tečaj poslovnog engleskog jezika “Jingle Bells” Niš  
Za A1 kurs nemačkog jezika “DE PROFUNDIS” Niš 
 
ISKUSTVA NA OSTALIM PROJEKTIMA  
Trener na projektu „WOMEN CAN DO IT“,u Nišu, Aleksincu, Soko Banji i Zaječaru, 2000.god.  
Trener na projektu AAOM I UMCOR-a na temu „Interno raseljenje i ljudska prava“ u Nišu i 
Aleksincu, 2003.god.  
Koordinator - saradnik na projektu „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju 
Roma“ koji je sprovodila SKGO-a u saradnji sa OEBS-om.-- 2014/15.god.  
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Саша Буђевац 

БИОГРАФИЈА 

 

 Рођен у Нишу 03.05.1961. године у Нишу. Гимназију завршио у 
Нишу 1979. године. Дипломирао је на Архитектонском факултету 
универзитета у Београду 1984. године. 
 У периоду од 1986. до 1993. радио у "Инвестрпројекту" у Нишу. 
Од 1993. до 2003. радио у "Нишпројекту" у Нишу као водећи 
пројектант и планер. Од 2003. године ради у самосталном бироу за 
пројектовање "Архитектура Буђевац". 
 Аутор је више десетина реализованих архитектонских и 
урбанистичких пројеката.  
 Обављао је следеће друштвене функције: Потпредседник 
друштва архитеката у Нишу у периоду 1990.-95., један је од оснивача 
Клуба архитеката у Београду 1997. и 2007. и био подпредседник клуба 
од 1997. године. 

Стручне наград и признања: 

- Награда Салона ДАНС-а за ентеријер "Аик Банке" у Нишу / Нови Сад 
/ 1995. 
- Награда за индустријски дизајн привредне коморе Војводине / Нови 
Сад / 1995. 
- Специјално признање за графички дизајн / Маркетиншка остварења / 
Ниш / 1996. 
- Награда Клуба архитеката за ентеријер "Јубанке - Прокупље / Београд 
/ 1999. 
- Признање "Куће стил" за ентеријер оптике "Маја" у Нипу / 
међународни конкурс / Београд / 2000. 
- Признање 15. Салона архитектуре за Капелу на Бубњу / Београд / 
2003. 
- Гранд прих Тријанала архитектуре за Капелу на Бубњу / Ниш / 2003. 
- Награда Салона Дана архитектуре у Нишу за реализацију "Куб куће" 
у Нишу / Ниш / 2003. 
- Посебно признање за Капелу на Бубњу на конкурсу за Велику 
годишњу награду за архитектуру / Београд / 2005. 
- Посебно признање Клуба архитеката на конкурсу за годишњу награду 
за Пословно стамбени објекат у Нишу, ул. 7 Јула / Београд / 2007. 
- Признање Тријанала у Нишу за Пословно производни објекат 
"ЕУРОГЛАСС" у Нишу 2009. / Ниш / 2009. 
- Признање Тријанала у Нишу за пројекат конгресног центра у Нишу 
2012. / Ниш / 2012. 
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