
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 07.05.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог  решења о именовању Главног урбанисте града
Ниша.

II Предлог  решења  о  именовању  Главног  урбанисте  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  Мирољуб  Станковић,  заменик  начелника  Управе  за
планирање и изградњу.

Број: 643-13/2015-03
У Нишу, 07.05.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 

  



На основу члана 51а Закона о планирању и изградњи ("Сл.  гласник",  бр.
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 5 Одлуке о Главном урбанисти града Ниша (''Службени лист града Ниша'',
број 10/2015) и члана 37 Статута града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/ 2008),

Скупштина града Ниша, на седници одржаној дана                               ,
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА НИША

I

Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.,  именује се за Главног урбанисту града
Ниша.

II

Главни урбаниста града Ниша се именује на период од четири године.

III

Решење објавити у ''Службеном листу града Ниша''.

Број:
У Нишу, 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Миле Илић



Образложење

Члан  51а  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл.  гласник",  бр.  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)  прописује да
Главни урбаниста координира израду планских докумената и врши координацију
рада између органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа и других
институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената.

Наведеним чланом је прописано да  Главног урбанисту именује скупштина
општине, односно града, односно града Београда, на период од четири године.

Чланом 5 Одлуке о Главном урбанисти града Ниша (''Службени лист града
Ниша'',  број  10/2015)  прописано  је  да  Скупштина  Града  Ниша  именује  Главног
урбанисту, на период од четири године, на предлог Градског већа Града Ниша.

        Закон о плаирању и изградњи, у члану 51а, прописује ко може бити главни
урбаниста  и  то: може  бити  лице  са  стеченим  високим  образовањем,  односно
смером на академским студијама другог степена (дипломске академске студије -
мастер,  специјалистичке академске студије,  специјалистичке струковне студије),
односно на основним академским студијама у трајању од најмање пет година у
области архитектуре и одговарајућом лиценцом издатом у складу са овим законом
и најмање десет година радног искуства у области урбанистичког  планирања и
архитектуре
           У  прилогу  овог  образложења достављамо Вам и  кратку  биографију
кандидата Тамаре Јовановић, дипл.инж.арх.

На основу наведеног, Градско веће града Ниша предлаже Скупштини града
именовање Тамара Јовановић, дипл. инж.арх.,  за Главног урбанисту града Ниша.

                                                                                        Начелник управе
Родољуб Михајловић, дипл.инж.грађ.



ТАМАРА ЈОВАНОВИЋ

Рођена  је  у  Бору  07.08.1977.  године.  Дипломирала  је  на  Архитектонском  факултету
Универзитета  у  Београду,  са  звањем  мастер  архитектуре.  Поседује  лиценце  одговорног
урбанисте и планера.

Радно искуство 

У периоду од 2003. до 2007. године радила је као сарадник Истраживачко - пословног центра
Архитектонског  факултета  Универзитета  у  Београду,  где  је  учествовала  у  изради  следећих
урбанистичких планова:

- Генерални урбанистички план Пожаревца, 
- Генерални урбанистички план Лознице,
- Генерални урбанистички план Костолца, 
- План генералне регулације Сурдулице, 
- План генералне регулације Бајине Баште, 
- План генералне регулације подручја Калуђерске Баре на Тари,
- План генералне регулације подручја Шљивовица на Тари, 
- План генералне регулације подручја Соколина на Тари,
- План генералне регулације подручја Ослуша на Тари,
- План генералне регулације Рожаја (Црна Гора),
- План општег уређења приобаља Голупца,
- План општег уређења приобаља Перућца,
- План детаљне регулације Чоке, 
- План детаљне регулације подручја Јарам на Копаонику, 
- План детаљне регулације подручја Сребрнац на Копаонику, 
- План детаљне регулације Бијелог Поља (Црна Гора), 
- Детаљни урбанистички план Будва – центра (Црна Гора), 
- Детаљни урбанистички план Бечића (Црна Гора),
- Детаљни урбанистички план Петровац - центра (Црна Гора).

Истовремено је сарађивала на изради просторних планова општина: Уб, Голубац, Сурдулица и
Лозница.

Од  2007.  до  2014.  године  радила  је  у  ЈП Завод за  урбанизам  Ниш као  сарадник,  односно
руководилац израде следећих урбанистичких планова:

- План генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст - друга фаза,
- План генералне регулације Сврљига,
- План генералне регулације Куршумлијске Бање,
- План детаљне регулације комплекса Трг краља Милана у Нишу,
- План детаљне регулације одморишта Трупале тип  II-лево, на простору инфраструктурног

коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш,
- План  детаљне  регулације  пословно-производно-трговинског  комплекса  на  простору

инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш,
- План детаљне регулације граничног прелаза Градина код Димитровграда.

У  истом  периоду  учествовла  је  на  изради  Регионалног просторног плана за  подручје
Нишавског,  Топличког  и  Пиротског  управног  округа, Просторног плана подручја  посебне
намене слива акумулације Селова, Просторног плана административног подручја града Ниша
2021, као и просторних планова општина: Сврљиг, Мерошина и Димитровград.

Од 2014.  године до данас ради на пословима техничког директора у ЈП Завод за урбанизам
Ниш, где је између осталог задужена за функционисање шест сектора у којима се врши израда
више десетина просторних и урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената за
подручје града Ниша и општина Региона Источне и Јужне Србије. На овим пословима обавља



комуникацију  са  наручиоцима  /  инвеститорима и  представницима релевантних институција,
врши  стручну  контролу  значајнијих  планских  докумената  и  обавља  међусекторску
координацију.

Функције и ангажовања

Од јула 2013. године до данас, обавља функцију председника Комисије за планове општине Бор.

Од септембра 2013. године до данас, представља Град Ниш на изради Пројектне документације
за  железничку  обилазницу  око  Ниша,  Europe  Aid/131854/C/SER/RS и  члан  је  Управљачког
одбора Делегације ЕУ у Србији на овом пројекту.

Стручни семинари, курсеви и радионице

Похађала је више курсева, семинара и радионица, и то:

 2005. ''100 година туризма'', Тара.

 2008. Летња школа урбанизма, Крагујевац;

 2012.  Летња  школа  урбанизма,  Тара, са  објављеним радом на  тему:  Инструменти
планирања као подршка одрживом развоју у свету и у Републици Србији, са освртом на
град Ниш;

 2012. Форум Урбанум, Ивањица;

 2012. Скуп просторних планера на Старој Планини;

 фебруар-март 2012, Онлајн курс Института Светске Банке о одрживом урбаном планирању;

 јун 2012, Тирана, Албанија, Дијалог градова: Урбано планирање и управљање земљиштем,
Радионица  1:  Унапређење  регулаторног  оквира  у  Југоисточној  Европи, Светска  Банка-
Аустрија, Програм урбаног партнерства;

 новембар  2012,  Будва,  Црна  Гора,  Дијалог  градова: Урбано  планирање  и  управљање
земљиштем,  Радионица  2:  Управљање  земљиштем  -  Усаглашавање  јавног  и  приватног
интереса, Светска Банка-Аустрија, Програм урбаног партнерства; 

 новембар 2012, Онлајн конференција поводом Светског дана урбанизма, Smart Communities
Connect,  са  презентацијом на тему:  The  Urbopinion: Introducing New Technology  оf Public
Opinion Research in Urban Planning; 

 април 2013, Палић, научно стручни скуп Асоцијације просторних планера Србије, Планска
и  нормативна  заштита  простора  и  животне  средине;  са  објављеним  радом на  тему:
Природна добра и предели у Просторном плану општине Сврљиг;

 јун  2013,  Дубровник,  Хрватска,  Дијалог  градова: Општинско  финансирање  и  урбано
планирање/управљање  земљиштем,  Радионица  3:  Од  самопроцене  општинске/градске
управе  до  имплементације, Светска  Банка-Аустрија, Програм  урбаног  партнерства,  са
презентацијом на тему: Тhe Champions of Change.

Салони урбанизма

Учествовала  је  на  међународним  салонима  урбанизма  у  организацији  Удружења  урбаниста
Србије, где као члан радног тима има више награђених радова, и то:

- XIII Салон у Бања Луци 2004, Категорија 2. Генерални планови и планови општег уређења –
III награда за Генерални урбанистички план Лознице,  Категорија 1. Просторни планови –
Признање за Просторни план општине Лозница;

- XV Салон у Новом Саду 2006, Категорија 1. Просторни планови – I награда за Просторни
план општине Сурдулица;

- XVII  Салон у Бијељини 2008,  Категорија  3.  Планови регулације  -  I  награда за Детаљни
урбанистички план Бечића,  II  награда за План детаљне регулације  комплекса  Трг краља
Милана у Нишу;



- XIX  Салон  у  Шапцу 2010,  Категорија  7.  Истраживања и студије  –  I  награда  за  студију
„Стратегија руралног развоја града Ниша“;

- XX Салон у Нишу 2011,  Категорија 1. Просторни планови –  I  награда за Просторни план
административног подручја града Ниша 2021;

- XXIII Салон  у  Београду 2014,  Категорија  3.  Планови  регулације –  II награда  за  План
генералне регулације Сврљига.

Познавање језика и техничке вештине

Енглеским језиком служи се активно у писању, читању и конверзацији. 

Познаје  рад  на  рачунару  у  Windows  окружењу  и  софтверима  Microsoft  Оffice,  Autodesk
(AutoCAD, 3DS Max (курс 3DS Max - ''System pro'', Београд, 2003. године), ArcView (курс – IGIS
1 -  ''Gisdata''  Београд, 2006.  године; курс – GIS 2 – ''Gisdata'',  Београд,  2007. године),  Adobe
Photoshop.

Професионалне вредности

Залаже  се  за  кооперативност  и  коректну  пословну  комуникацију,  јасну  поделу  задужења  и
појединачну  одговорност.  Цени  проактивно  деловање,  предузимљивост  и  иницијативност,
преданост послу, истрајност и доследност. 

 


