
 
 
 
 
 
 
 
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 10.12.2015. године, доноси 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о изменама Решења о образовању Комисије за 
планове града Ниша. 
 
 II Предлог решења о изменама Решења о образовању Комисије за планове 
града Ниша доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни 
ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша одређује се Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и изградњу. 
 
 
Број: 1882-12/2015-03 
У Нишу, 10.12.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 



 

         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 __.__.2015. године, 
доноси 

 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
          I  У Решењу о образовању Комисије за планове града Ниша („Службени 
лист града Ниша“, број 9/2013 и 74/2015) у тачки I врши се следећа измена: 
 
         После речи: ЗА ЧЛАНОВЕ: 
           
          уместо: „8. Душица Шеговић, дипл.инж.арх.- ЈП Завод за урбанизам Ниш“, 
треба да стоји: „8. Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.- ЈП Завод за урбанизам Ниш“ 
 
        II Ово решење објавити у „Службеном листу града Ниша“. 
 
 
 
Број:_____________ 
У Нишу, _______ 2015. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

                           Председник 

                            Проф. др Миле Илић 

                                             
 
 
 



 
                                               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. 

         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. 

         Дана 19.10.2015. године, Потпредседница владе и министарка Проф. др 
Зорана Михајловић, као министар надлежан за послове просторног планирања и 
урбанизма, донела је предлог чланова Комисије за планове града Ниша.   

        Како је наведеним предлогом поред Николе Лечића, дипл. инж. арх.,  и 
Слободана Гроздановића, дипл. инж. грађ., који су већ чланови Комисије за 
планове града Ниша, предложена и Тамара Јовановић, дипл. инж. арх., запослена 
у ЈП Завод за урбанизам Ниш, а која није члан Комисије за планове града Ниша, 
потребно је у складу са законским одредбама и потребом да се обезбеди даљи 
стручан и ефикасан рад Комисије, изврши измена као што је наведено у тачки I 
Решења о образовању Комисије за планове града Ниша. 

      У прилогу материјала доставља се кратка биографија предложеног лица. 

      На основу свега наведеног, Градско веће Града Ниша утврђује предлог 
решења о изменама Решења о образовању Комисије за планове Града Ниша и 
упућује га Скупштини Града ниша на даљу надлежност. 

 

                                                                                                     Начелник 

                                                                                           Родољуб Михајловић  



file:///C|/Users/Milos%20Jovanovic/Desktop/159/12-3%20CV%20Tamara%202015%20cr.txt[14.12.2015 12:18:48]

CURRICULUM VITAE 

ÒÀÌÀÐÀ £ÎÂÀÍÎÂÈŽ 

Áóëåâàð Íèêîëå Òåñëå 57/2 

18 000 Íèø, Öðâåíè Êðñò 
Ñðáè¼à 
òåëåôîí: +381 69 1262 463 

tamarajovanovic@zurbnis.rs 

Ðàäíî èñêóñòâî 

2014-2015: Òåõíè÷êè äèðåêòîð, £Ï Çàâîä çà óðáàíèçàì Íèø 

2013-2015: Ïðåäñåäíèê Êîìèñè¼å çà ïëàíîâå, îïøòèíà Áîð 

2007-2014: Ïëàíåð, £Ï Çàâîä çà óðáàíèçàì Íèø, Ñåêòîð çà ïðîñòîðíî ïëàíèðàœå 

-ëèöåíöà îäãîâîðíîã ïëàíåðà 100 0185 11 
-ëèöåíöà îäãîâîðíîã óðáàíèñòå 200 1282 11 

Ïðîñòîðíè ïëàíîâè: 

-Ðåãèîíàëíè ïðîñòîðíè ïëàí çà ïîäðó÷¼å Íèøàâñêîã, Òîïëè÷êîã è Ïèðîòñêîã óïðàâíîã 
îêðóãà (Ïðîãðàì (2009): ìåòîäîëîãè¼à, ðåäàêöè¼à, ñèíòåçà; Íàöðò ïëàíà: îáëàñò ¼àâíå ñëóæáå), 
-Ïðîñòîðíè ïëàí àäìèíèñòðàòèâíîã ïîäðó÷¼à ãðàäà Íèøà 2021 (Åêñïåðòèçà: Ñòðàòåãè¼à 

ðóðàëíîã ðàçâî¼à, ñèíòåçà, ¼àâíà ïðåçåíòàöè¼à), 
-Ïðîñòîðíè ïëàí îïøòèíå Ñâðšèã 2024 (îäãîâîðíè ïëàíåð), 
-Ïðîñòîðíè ïëàí îïøòèíå Ìåðîøèíà (îáëàñò ¼àâíå ñëóæáå), 
-Ïðîñòîðíè ïëàí îïøòèíå Äèìèòðîâãðàä (îáëàñòè: ìðåæà íàñåšà è ¼àâíå ñëóæáå). 
-Ïðîñòîðíè ïëàí ïîäðó÷¼à ïîñåáíå íàìåíå ñëèâà àêóìóëàöè¼å Ñåëîâà (îáëàñòè: ¼àâíå ñëóæáå, 

ìðåæà íàñåšà è òóðèçàì). 

Óðáàíèñòè÷êè ïëàíîâè: 

-Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å êîìïëåêñà Òðã êðàšà Ìèëàíà ó Íèøó (ñàðàäíèê). 
-Ïðîãðàì çà èçðàäó ïëàíà äåòàšíå ðåãóëàöè¼å Òðã Êîñòóðíèöà ó Êðóøåâöó (ñàðàäíèê), 
. 
Ïëàí ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å ïîäðó÷¼à ãðàäñêå îïøòèíå Öðâåíè Êðñò, äðóãà ôàçà (ðóêîâîäèëàö 

èçðàäå ïëàíà), 
. 
Ïëàí ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å Ñâðšèãà (ðóêîâîäèëàö èçðàäå ïëàíà), 
. 
Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å îäìîðèøòà Òðóïàëå òèï II-ëåâî, íà ïðîñòîðó èíôðàñòðóêòóðíîã 

êîðèäîðà àóòîïóòà Å-75, äåîíèöà Áåîãðàä-Íèø (ðóêîâîäèëàö èçðàäå) 
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. 
Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å ïîñëîâíî-ïðîèçâîäíî-òðãîâèíñêîã êîìïëåêñà íà ïðîñòîðó 

èíôðàñòðóêòóðíîã êîðèäîðà àóòîïóòà Å-75, äåîíèöà Áåîãðàä-Íèø (ðóêîâîäèëàö èçðàäå ïëàíà) 
. 
Ïëàí ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å Êóðøóìëè¼ñêå Áàœå (ðóêîâîäèëàö èçðàäå ïëàíà), 
. 
Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å ãðàíè÷íîã ïðåëàçà Ãðàäèíà êîä Äèìèòðîâãðàäà (ðóêîâîäèëàö èçðàäå ïëàíà) 

2003-2008: Ñàðàäíèê, Èñòðàæèâà÷êî -ïîñëîâíè öåíòàð, Àðõèòåêòîíñêè ôàêóëòåò, 
Óíèâåðçèòåò ó Áåîãðàäó 

Ïðîñòîðíè ïëàíîâè: 

. 
Ïðîñòîðíè ïëàí îïøòèíå Óá, 
. 
Ïðîñòîðíè ïëàí îïøòèíå Ãîëóáàö, 
. 
Ïðîñòîðíè ïëàí îïøòèíå Ñóðäóëèöà, 
. 
Ïðîñòîðíè ïëàí îïøòèíå Ëîçíèöà. 

Óðáàíèñòè÷êè ïëàíîâè: 

. 
Ãåíåðàëíè óðáàíèñòè÷êè ïëàí Ñîêî Áàœå, 
. 
Ãåíåðàëíè óðáàíèñòè÷êè ïëàí Êîñòîëöà, 
. 
Ãåíåðàëíè óðáàíèñòè÷êè ïëàí Ïîæàðåâöà, 
. 
Ãåíåðàëíè óðáàíèñòè÷êè ïëàí Ëîçíèöå. 
. 
Ïëàí ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å Ñóðäóëèöå, 
. 
Ïëàí ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å Áà¼èíå Áàøòå, 
. 
Ïëàí ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å ïîäðó÷¼à Êàëóåðñêå Áàðå íà Òàðè, 
. 
Ïëàí ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å ïîäðó÷¼à Øšèâîâèöà íà Òàðè, 
. 
Ïëàí ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å Ðîæà¼à (Öðíà Ãîðà). 

Ïëàíîâè äåòàšíå ðåãóëàöè¼å: 

. 
Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å ×îêå, 
. 
Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å ïîäðó÷¼à £àðàì íà Êîïàîíèêó, 
. 
Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å ïîäðó÷¼à Ñðåáðíàö íà Êîïàîíèêó, 
. 
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Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å Áè¼åëîã Ïîšà (Öðíà Ãîðà), 
. 
Äåòàšíè óðáàíèñòè÷êè ïëàí Áóäâà – öåíòðà (Öðíà Ãîðà), 
. 
Äåòàšíè óðáàíèñòè÷êè ïëàí Áå÷èžà (Öðíà Ãîðà), 
. 
Äåòàšíè óðáàíèñòè÷êè ïëàí Ïåòðîâàö -öåíòðà (Öðíà Ãîðà). 

Îáðàçîâàœå 

. 
2006. Àðõèòåêòîíñêè ôàêóëòåò, Óíèâåðçèòåò ó Áåîãðàäó, çâàœå Äèïëîìèðàíîã èíæåœåðà 
àðõèòåêòóðå, Ìàñòåð 

. 
1996. Ãèìíàçè¼à ''Áîðà Ñòàíêîâèž'' ó Áîðó 

Ñòðó÷íè ñåìèíàðè, êóðñåâè è ðàäèîíèöå 

. 
¼óí, 2013, Äóáðîâíèê, Õðâàòñêà, Äè¼àëîã ãðàäîâà: Îïøòèíñêî ôèíàíñèðàœå è óðáàíî 
ïëàíèðàœå/óïðàâšàœå çåìšèøòåì, Ðàäèîíèöà 3: Îä ñàìîïðîöåíå îïøòèíñêå/ãðàäñêå 
óïðàâå äî èìïëåìåíòàöè¼å, Ñâåòñêà Áàíêà-Àóñòðè¼à, Ïðîãðàì óðáàíîã ïàðòíåðñòâà; 

. 
àïðèë 2013. Íàó÷íî ñòðó÷íè ñêóï Ïàëèž, Àñîöè¼àöè¼à ïðîñòîðíèõ ïëàíåðà Ñðáè¼å, Ïëàíñêà 
è íîðìàòèâíà çàøòèòà ïðîñòîðà è æèâîòíå ñðåäèíå; ðàä íà òåìó: Ïðèðîäíà äîáðà è ïðåäåëè 
ó Ïðîñòîðíîì ïëàíó îïøòèíå Ñâðšèã; 

. 
íîâåìáàð, 2012: Îíëà¼í êîíôåðåíöè¼à ïîâîäîì Ñâåòñêîã äàíà óðáàíèçìà, Smart 
Communities Connect, ó÷åøžå è ïðåçåíòàöè¼à: Urbopinion: Óâîåœå íîâèõ òåõíîëîãè¼à 
èñïèòèâàœà ¼àâíîã ìœåœà ó óðáàíîì ïëàíèðàœó, www.planningtheworld.net 

. 
íîâåìáàð, 2012, Áóäâà, Öðíà Ãîðà, Äè¼àëîã ãðàäîâà: Óðáàíî ïëàíèðàœå è óïðàâšàœå 
çåìšèøòåì, Ðàäèîíèöà 2: Óïðàâšàœå çåìšèøòåì -Óñàãëàøàâàœå ¼àâíîã è ïðèâàòíîã 
èíòåðåñà, Ñâåòñêà Áàíêà-Àóñòðè¼à, Ïðîãðàì óðáàíîã ïàðòíåðñòâà; 

. 
¼óí 2012, Òèðàíà, Àëáàíè¼à, Äè¼àëîã ãðàäîâà: Óðáàíî ïëàíèðàœå è óïðàâšàœå çåìšèøòåì, 
Ðàäèîíèöà 1: Óíàïðååœå ðåãóëàòîðíîã îêâèðà ó £ÈÅ, Ñâåòñêà Áàíêà-Àóñòðè¼à Ïðîãðàì 
óðáàíîã ïàðòíåðñòâà; 

. 
ôåáðóàð-àïðèë, 2012: Îíëà¼í êóðñ Èíñòèòóòà Ñâåòñêå Áàíêå î îäðæèâîì óðáàíîì 
ïëàíèðàœó; 

. 
2012. Ñêóï ïðîñòîðíèõ ïëàíåðà íà Ñòàðî¼ Ïëàíèíè; 

. 
2012. Ôîðóì Óðáàíóì, Èâàœèöà; 
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. 
2012. Ëåòœà øêîëà óðáàíèçìà, Òàðà, ðàä íà òåìó: Èíñòðóìåíòè ïëàíèðàœà êàî ïîäðøêà 
îäðæèâîì ðàçâî¼ó, ó ñâåòó è ó Ðåïóáëèöè Ñðáè¼è, ñà îñâðòîì íà ãðàä Íèø; 

. 
2008. Ëåòœà øêîëà óðáàíèçìà, Êðàãó¼åâàö; 
. 
2005. ''100 ãîäèíà òóðèçìà'', Òàðà. 

Ñàëîí óðáàíèçìà 

-XX Ñàëîí ó Áåîãðàäó 2014, Êàòåãîðè¼à 3. Ïëàíîâè ðåãóëàöè¼å – II íàãðàäà çà Ïëàí 
ãåíåðàëíå ðåãóëàöè¼å Ñâðšèãà; 

-XX Ñàëîí ó Íèøó 2011, Êàòåãîðè¼à 1. Ïðîñòîðíè ïëàíîâè – I íàãðàäà çà Ïðîñòîðíè ïëàí 
àäìèíèñòðàòèâíîã ïîäðó÷¼à ãðàäà Íèøà; 

-XIX Ñàëîí ó Øàïöó 2010, Êàòåãîðè¼à 7. Èñòðàæèâàœà è ñòóäè¼å – I íàãðàäà çà ñòóäè¼ó 
„Ñòðàòåãè¼à ðóðàëíîã ðàçâî¼à ãðàäà Íèøà“; 

-XVII Ñàëîí ó Áè¼åšèíè 2008, Êàòåãîðè¼à 3. Ïëàíîâè ðåãóëàöè¼å -I íàãðàäà çà Äåòàšíè 
óðáàíèñòè÷êè ïëàí Áå÷èžà, II íàãðàäà çà Ïëàí äåòàšíå ðåãóëàöè¼å êîìïëåêñà Òðã êðàšà 
Ìèëàíà ó Íèøó; 

-XV Ñàëîí ó Íîâîì Ñàäó 2006, Êàòåãîðè¼à 1. Ïðîñòîðíè ïëàíîâè – I íàãðàäà çà Ïðîñòîðíè 
ïëàí îïøòèíå Ñóðäóëèöà; 

-XIII Ñàëîí ó Áàœî¼ Ëóöè 2004, Êàòåãîðè¼à 2. Ãåíåðàëíè ïëàíîâè è ïëàíîâè îïøòåã óðååœà 
– III íàãðàäà çà Ãåíåðàëíè óðáàíèñòè÷êè ïëàí Ëîçíèöå, Êàòåãîðè¼à 1. Ïðîñòîðíè ïëàíîâè – 
Ïðèçíàœå çà Ïðîñòîðíè ïëàí îïøòèíå Ëîçíèöà. 

Ïîçíàâàœå ¼åçèêà 

. 
Åíãëåñêè ¼åçèê – Àêòèâíî çíàœå – ïèñàœå, ÷èòàœå, ïðåâîåœå è êîíâåðçàöè¼à 

Òåõíè÷êå âåøòèíå 

. 
Internet, Microsoft Îffice, Autodesk (AutoCAD, 3DS Max (2003. – 3DS Max -''System pro'', 
Áåîãðàä), ArcView (2006. – IGIS 1 -''Gisdata'', Áåîãðàä 2007. – GIS 2 – ''Gisdata'', Áåîãðàä), 
Adobe Photoshop 

Ëè÷íè ïîäàöè 

. 
Ðîåíà ó Áîðó, Ñðáè¼à, 07.08.1977. 
. 
Ñðïêèœà ïðàâîñëàâíå âåðå 
. 
Óäàòà, 1 äåòå 
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